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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

 

ן להגיש , נית14/14/15סם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום המפור 943כינוי מקור מס' 
 .14/10/15התנגדות לרישומו עד ליום 

ן להגיש , נית14/14/15סם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום המפור 949כינוי מקור מס' 
 .14/10/15התנגדות לרישומו עד ליום 

ן להגיש , נית14/14/15סם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום המפור 951כינוי מקור מס' 
 .14/10/15התנגדות לרישומו עד ליום 

ן להגיש , נית14/14/15סם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום המפור  951כינוי מקור מס' 
 .14/10/15התנגדות לרישומו עד ליום 

ן להגיש , נית14/14/15סם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום המפור 959כינוי מקור מס' 
 .14/10/15התנגדות לרישומו עד ליום 

ן להגיש , נית14/14/15ם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום סהמפור 958כינוי מקור מס' 
 .14/10/15התנגדות לרישומו עד ליום 

ן להגיש , נית14/14/15סם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום המפור 954כינוי מקור מס' 
 .14/10/15התנגדות לרישומו עד ליום 

ן להגיש , נית14/14/15סם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום המפור 955כינוי מקור מס' 
 .14/10/15התנגדות לרישומו עד ליום 

ן להגיש , נית14/14/15סם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום המפור 955כינוי מקור מס' 
 .14/10/15התנגדות לרישומו עד ליום 

ן להגיש , נית14/14/15סם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום המפור 950כינוי מקור מס' 
 .14/10/15עד ליום התנגדות לרישומו 

ן להגיש , נית14/14/15סם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום המפור 953כינוי מקור מס' 
 .14/10/15התנגדות לרישומו עד ליום 

 
 
 

http://www.trademarks.justice.gov.il/TradeMarksWebSiteUI/TrademarksSearc
h/TrademarksSearch.aspx?From=TopMenu  
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י"א אייר תשע"ה - 230/04/2015



 
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. 948 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 14/04/15, opposition to registration can be filled until 

14/07/15. 

Appellation of origin No. 949 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 14/04/15, opposition to registration can be filled until 

14/07/15. 

Appellation of origin No. 950 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 14/04/15, opposition to registration can be filled until 

14/07/15. 

Appellation of origin No. 951 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 14/04/15, opposition to registration can be filled until 

14/07/15. 

Appellation of origin No. 952 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 14/04/15, opposition to registration can be filled until 

14/07/15. 

Appellation of origin No. 953 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 14/04/15, opposition to registration can be filled until 

14/07/15. 

Appellation of origin No. 954 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 14/04/15, opposition to registration can be filled until 

14/07/15. 
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Appellation of origin No. 955 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 14/04/15, opposition to registration can be filled until 

14/07/15. 

Appellation of origin No. 956 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 14/04/15, opposition to registration can be filled until 

14/07/15. 

Appellation of origin No. 957 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 14/04/15, opposition to registration can be filled until 

14/07/15. 

Appellation of origin No. 958 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 14/04/15, opposition to registration can be filled until 

14/07/15. 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Trade Mark No. 245747 מספר סימן

Application Date 07/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0815334 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apex Brands, Inc., a Delaware corporation

Address: 1000 Lufkin Road, Apex, NC 27539, U.S.A.

(United States of America, organized under the laws of 
the   State of Delaware A 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: 8 סוג: 8

Manual unsoldering sets; desoldering pumps; 
tweezers.

Class: 9 סוג: 9

Soldering apparatus, soldering tips and nozzles, 
cordless soldering apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating apparatus, particularly 
hot air apparatus and hot air nozzles; steam 
generating apparatus, cooking apparatus, 
refrigerating apparatus, drying apparatus, ventilating 
apparatus and water supply apparatus as well as 
sanitary installations; smoke ventilators.
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פיצה שמש
PIZZA SHEMESH

Trade Mark No. 246125 מספר סימן

Application Date 30/04/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ARIK ARIE SHEMESH שם: אריק אריה שמש

Address: 14 HAIM LASKOV ST., HOLON, 58672, Israel כתובת : חיים לסקוב 14, חולון, 58672, ישראל

Name: DORIT SHEMESH שם: דורית שמש

Address: 14 HAIM LASKOV ST., HOLON, 58672, Israel כתובת : חיים לסקוב 14, חולון, 58672, 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: 43 סוג: 43

Pizzerias; pizzerias operating home delivery; services 
for providing food and drink in the field of pizzerias; 
preparation of food and beverages in the field of 
pizzerias; serving of food and drink in the field of 
pizzerias; all included in class 43.

פיצריות; פיצריות המפעילות משלוחים ביתיים; שירותים 
להספקת מזון ומשקה בתחום הפיצריות; הכנת מזון ומשקה 
בתחום הפיצריות; הגשת מזון ומשקה בתחום הפיצריות; 

הנכללים כולם בסוג 43                                                     
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גני התערוכה

Trade Mark No. 247474 מספר סימן

Application Date 20/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE ISRAEL TRADE FAIRS & CONVENTION 
CENTER LTD.

שם: מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ

Address: 101 Rokach, P.O.B. 21075, Tel Aviv, 61210, 
Israel

כתובת : שדרות רוקח 101, ת.ד. 21075, תל אביב, 61210, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Managing, planning, organizing and holding 
exhibitions, events, shows, fairs and conventions; all 
included in class 41.

ניהול, תכנון, ארגון ועריכת תערוכות, אירועים, מופעים, ירידים 
וכנסים; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
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NETSPACE

Trade Mark No. 248725 מספר סימן

Application Date 16/08/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4495600 ארה"ב מספר: 4495600

Dated 05/11/2014 (Section 16) מיום 05/11/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing on-line forums and chat rooms for 
transmission of messages among computer users in 
the field of information technology and computer 
networking;   all included in Class 38.

אספקת פורומים וחדרי צ'ט מקוונים להעברת הודעות בין 
משתמשי מחשב בתחום תכנולוגיית המידע ורישות מחשבים;  
הכל כלול בסוג 38.                                                           

                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Education and training services; educational 
services, namely, providing courses and seminars for 
designing, building, and maintaining computer 
networks; educational services, namely, providing 
online seminars and classes in the field of designing, 
building, and maintaining computer networks; 
interactive on-line training services in the field of 
designing, building, and maintaining computer 
networks; educational services, namely, teacher 
training in the field of computer networks provided on 
a real-time basis during classroom instruction and 
online seminars; providing on-line computer games; 
providing a website featuring non-downloadable 
videos and educational information all in the field of 
information technology and computer networking ; all 
included in Class 41.

שירותי הוראה ואימון; שירותי הוראה, בעיקר, אספקת קורסים 
וסמינרים לעיצוב, בניה ואחזקת רשתות מחשב; שירותי אימון 
מקוון הידודי בתחום עיצוב, בניה ואחזקת רשתות מחשב; 
שירותי הוראה, בעיקר, אימון מורים בתחום רשתות מחשב 
מסופק על בסיס זמן אמת תוך כדי לימוד בכיתה וסמינרים 
מקוונים; אספקת משחקי מחשב מקוונים; אספקת אתר 

אינטרנט המציג וידאוים ומידע הוראה שאינן ניתנות להורדה 
הכל בתחום טכנולוגיית המידע ורישות מחשבים; הכל כלול 

בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 42 סוג: 42

Testing, analysis, and evaluation of the knowledge, 
skills and abilities of others for the purpose of 
certification in the fields of computer networking and 
computer network architecture; computer services, 
namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from 
their peers and form virtual communities in the field 
of information technology and computer networking; 
providing information regarding computer networks 
via the internet; all included in Class 42.

בדיקה, ניתוח והערכה של מידע, כשרונות ויכולות של אחרים 
למטרת אישור בתחומי רישות מחשבים ומבנה רשתות מחשב; 
שירותי מחשב, דהיינו, אספקת קהילה מקוונת למשתמשים 

רשומים להשתתף בדיונים, לקבל משוב מחברים ולייצר קהילות 
וירטואליות בתחום טכנולוגיית המידע ורישות מחשבים;  מתן 
מידע בנוגע לרשתות מחשבים באמצעות האינטרנט; הכל כלול 
בסוג 42.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

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

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

Switzerland, 11/06/2012, No. 57159/2012 שוויץ, 11/06/2012, מספר 57159/2012

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41
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 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 West Tasman Drive, San Jose, California 
95134, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 250886 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations with analgesic, anti-
inflammatory and anti-pyretic properties; all included 
in class 5. 

תכשירי רוקחות משככי כאבים, אנטי דלקתיים ומורידי חום; 
כולם נכללים בסוג 5.                                                         
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Trade Mark No. 251311 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: NUREL, S.A.

Address: Paseo de la Independencia, 21 - 3°, Zaragoza, 
50001, Spain

Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry and  science;  
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
technical polyamides; all included in class 1

כימיקליים המשמשים בתעשייה  ובמדע; שרפים מלאכותיים 
בלתי מעובדים, חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; פוליאמידים 

טכניים ; הנכללים כולם בסוג 1                 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/11/2012, No. 
11338332

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/11/2012, מספר 
11338332

Class: 1 סוג: 1
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INNOVATE WITH INFORMATION

Trade Mark No. 252014 מספר סימן

Application Date 23/12/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4637725 ארה"ב מספר: 4637725

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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

ציוד מחשב היקפי; חומרות ותוכנות מחשב עבור ניהול רשת; 
חומרות מחשב עבור עיבוד ואחסון של נתונים; חומרות רישות 
תקשורת; ציוד מחשב, דהיינו, יחידות עיבוד מרכזי, התקני 

בקרה; שרתי מחשב; תוכנות מחשב למטרות כלליות מרכזיות 
של מערכות הפעלת מחשב, אבחונים, ניהול רשת מחשב, 
השגחה, אחזקה; תוכנות מחשב עבור ניהול, בקרת, אבחון 
וסקירת מחשבים ורשתות מחשב; תוכנות מחשב עבור רשת 
הקשורה לאחסון ולמערכות, דהיינו, מערכות הפעלה ורשת של 
שרתי ומערכות אחסון; תוכנות מחשב עבור אחסון, עיבוד, ניהול 
וארכיב נתונים ושחזור נתונים; תוכנות מחשב עבור הענקת 

ארגון חומרות מחשב, קונפיגורציה ותפקודים אבחוניים; תוכנות 
מחשב עבור ניהול מאגר חברה וניהול תשתית; שרתי רשת 
מחשב; התקני הארכת רשת; מתאמי רשת; תוכנות מחשב 
להפעלת רשת פרטית וירטואלית; תוכנות מחשב עבור חיבור 
מרחוק למחשבים או לרשתות מחשב; תוכנות מחשב עבור 

התקני מחשב והתקנים ניידים להבטחת גישה מרחוק לרשתות 
מחשב באמצעות האינטרנט; חומרות שרת גישת רשת ותוכנות 
הפעלת מחשב; מצעי התקני  מחשב והפעלה ניידים; חומרות 
ותוכנות מחשב עבור ניהול נקודות גישה אלחוטיות; תוכנות 

הפעלת מחשב; תוכנות מחשב לניהול והפעלת מחשב וחומרות 
תקשורת; תוכנות מחשב  לניהול רשת מחשב ולניהול בטיחות; 
חומרות ותוכנות מחשב עבור רישות ענן, דהיינו, עבור הענקת 

וניהול שרתים מרוחקים ותשתית מרוחקת ורישות נלווה 
ומקורות אחסון נתונים; תוכנות מחשב עבור ניהול, בחינה, 
ושימוש במערכות הפעלה רבות, מצעי הדמיה ממוחשבת 

וסביבות רשת מחשב; תוכנות מחשב עבור הענקה וניהול מבנה 
וירטואלי ורישות נלווה, ומקורות אחסון נתונים דרך מערכות 
הפעלה רבות, מצעי הדמיה ממוחשבת וסביבות רשת מחשב; 

הנכללים כולם בסוג 9. 
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 Owners

Name: HITACHI DATA SYSTEMS CORPORATION

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair, and installation of computer 
hardware; all included in class 37.

אחזקה, תיקון, והתקנה של חומרות מחשב; הנכללים כולם 
בסוג 37                                                         

Class: 42 סוג: 42

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

שירותי מחשב, דהיינו, סכימת מערכות מחשב, אבחון מערכות 
מחשב, פיתוח מערכות מחשב; שירותי ייעוץ בתחום של פיתוח, 

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

דהיינו, הענקת סיוע לאחרים ופיתוח ותכנון של פתרונות ניהול 
נתונים; אירוח של תוכן דיגיטלי באינטרנט; שירותי תוכנה 
כשירות (אס.איי.איי.אס), דהיינו, תוכנות אירוח לשימוש של 
אחרים בתחום של טכנולוגיות מידע; שירותי מחשב, דהיינו, 
ניהול מרחוק ובאתר עצמו של הנתונים; ייעוץ טכנולוגי מדעי; 
פיתוח, התקנה, אחזקה ותיקון של תוכנות מחשב; פיתוח של 
חומרות מחשב; סכימה של מערכות ורשתות מחשב; שירותי 

ניהול רשת מחשב; שירותי פיתוח מאגר נתונים; שירותי תיכנות 
מחשב; שירותי ייעוץ עבור אחרים בבחירה, יישום ושימוש של 
תוכנות מחשב המשמשות להשגחת וניהול נתונים; הענקת 

שירות יישום (איי.אס.פי.), דהיינו, אירוח יישומי תוכנות מחשב 
של אחרים; שירותים מרוחקים, דהיינו, הענקת מידע באמצעות 
רשתות מחשב בתחומים של רשתות מחשב, מערכות מחשב, 

בטיחות מחשב ורשת ורישות ענן, ייעוץ טכני בתחום של 
רשתות מחשב ופיתוח מערכות רשת ורישות ענן; ייעוץ בתחום 
של פיתוח ותכנון טכנולוגיות הדמיה ממוחשבת עבור חברות 
ועסקים; הנכללים כולם בסוג 42.                                        
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Trade Mark No. 252129 מספר סימן

Application Date 26/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141197 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INFITEC GmbH

Address: Lise-Meitner-Str. 9,,Science Park II, 89081 Ulm, 
Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

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

Electric and electronic apparatus and instruments for 
the 3-D projection and 3-D display of slides, videos 
and data; interference filters; apparatus for recording, 
retrieval, transmission, receiving and reproduction of 
3-D information for virtual reality environments, CAD-
design and optical projection and display; 3-D data 
processing equipment; parts of all the aforesaid 
goods and/or apparatus composed of these goods 
and/or parts thereof.

Class: 42 סוג: 42

Development, creation and maintenance of computer 
programs, providing of expertise; engineering 
services.

י"א אייר תשע"ה - 1430/04/2015



CLICK ON

Trade Mark No. 252975 מספר סימן

Application Date 30/01/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 2589996 ממלכה מאוחדת מספר: 2589996

Dated 03/08/2011 (Section 16) מיום 03/08/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED

Address: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches, smokers’ articles; all included in Class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים; 
הכל כלול בסוג 34.                                                           

    

י"א אייר תשע"ה - 1530/04/2015



Trade Mark No. 253319 מספר סימן

Application Date 06/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Peddy Mergui שם: פדי מרגי

Address: P.O.B. 16597, Tel Aviv, 61164, Israel כתובת : ת.ד. 16597, תל אביב, 61164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Brand marketing strategy, brand creation, planning 
and brand development services, brand consulting 
and information services, brand managing, brand 
promotion, brand testing, brand stategy,brand 
marketing services, market segmentation services, 
location of target public by market segments,  
corporate identity, advertising, online branding 
merchandizing, entrepreneurship; all included in 
class 35.

אסטרטגיה שיווקית, שירותי יצירת מותג, תכנון ופיתוח מותג, 
שירותי מידע וייעוץ מותגי, ניהול מותגי, קידום מותגי, בדיקת 
המותג, אסטרטגיה של מיתוג, שירותי שיווק מותג, שירותי 
פילוח השוק, איתור קהל יעד על פי פילוח השוק, זהות 

תאגידית, פרסום, מיתוג באינטרנט, מסחור, יזמות; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                
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TERROGENCE

Trade Mark No. 253364 מספר סימן

Application Date 07/02/2013 תאריך הגשה

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.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 41 סוג: 41

Intelligence-related translation. תרגום של נושאים הקשורים למודיעין.

Class: 42 סוג: 42

Forensic chemistry and engineering 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 (IEDs) for security 
purposes; Multi-operator management of virtual 
identities in intelligence collection; Civil and 
governmental intelligence analysis and research; 
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.                                                                           
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Ownersבעלים

Name: TERROGENCE LTD. שם: טרוג'נס בע"מ

Address: P.O.B. 395, Bnei Zion, 60910, Israel כתובת : ת.ד. 395, בני ציון, 69710, ישראל

חברה פרטית

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 אייר תשע"ה - 1830/04/2015



Trade Mark No. 253373 מספר סימן

Application Date 07/02/2013 תאריך הגשה

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.

 
  
 
  
     
     
  
 
 

 

 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 41 סוג: 41

Intelligence-related translation. תרגום של נושאים הקשורים למודיעין.

Class: 42 סוג: 42

Forensic chemistry and engineering services; 
Consultation services on forensic chemistry and 
engineering. 
                       

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

 

י"א אייר תשע"ה - 1930/04/2015



Ownersבעלים

Name: TERROGENCE LTD. שם: טרוג'נס בע"מ

Address: P.O.B. 395, Bnei Zion, 60910, Israel כתובת : ת.ד. 395, בני ציון, 69710, ישראל

חברה פרטית

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

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 (IEDs) for security 
purposes; Multi-operator management of virtual 
identities in intelligence collection; Civil and 
governmental intelligence analysis and research; 
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.                                                                           
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Trade Mark No. 254110 מספר סימן

Application Date 11/03/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for  water supply , sanitary apparatus; 
taps; water heaters; air-conditioning and water 
heating installations; feeders and boiler pipes for 
heating installations and feeders, pipes and flue 
conduits for heating boilers; radiators and heating 
plates, and electric radiators; humidifiers for central 
heating radiators; air valves for steam heating 
installations; and collectors; water filtration and 
purification apparatus and installations; water intake 
apparatus; regulating and safety accessories for 
water or gas apparatus and for water or gas conduits; 
gas scrubbing apparatus; filters for air conditioning;  
bathtubs (spa baths) and portable Turkish baths 
cabinets; hand-drying apparatus for washbasins; 
wash- hand basins [part of sanitary instalation]; 
toilets; all goods included in Class 11 

התקנים  לאספקת מים, התקנים סניטרים; ברזים; מחממי מים; 
מערכות מיזוג אוויר והתקנות לחימום מים; מזינים וצינורות 

דודים להתקנות חימום ,מזינים, צינורות ופירי תעלות עבור דודי 
חימום; רדיאטורים וצלחות חימום, ורדיאטורים חשמליים; 
מכשירי אדים לרדיאטורים להסקה מרכזיית; שסתומי אוויר 

להתקנות חימום קיטור; וקולטים; התקני והתקנות סינון וטיהור 
מים; מכשירי צריכת מים; אבזרי ויסות ובטיחות עבור התקני 

מים או גז ותעלות מים או גז; התקני גז לקרצוף; מסננים למיזוג 
אוויר;  אמבטיות (אמבטיות ספא) וארונות אמבטיות טורקיים 
ניידים; מכשירי ייבוש ידניים לכיורים; כיורים לנטילת ידיים 
[חלקים של התקנה סניטרית], אסלות; כל הסחורות נכללות 

בסוג 11                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 19 סוג: 19

 Tiles, mosaics and wall tiles , not of metal, for 
building; sandstone for building, marble, stone and 
natural stone, clay; parquet flooring; non-metallic 
rigid pipes for building; water supply valves (neither 
of metal nor of plastic); non-metallic pipes for 
ventilation and air-conditioning installations; non-
metallic cabanas; non-metallic doors and windows; 
building glass and glazing; all goods included in 
Class 19 

 אריחים, פסיפסים ואריחי קיר, שאינם ממתכת, עבור בנייה;  
אבן חול לבנייה, שיש, אבן ואבן טבעית, חימר; רצפת פרקט 
;צינורות קשיחים לא מתכתיים לבניה; שסתומי אספקת מים 
(לא ממתכת ולא מפלסטיק); צינורות שאינן ממתכת לאוורור 
ולהתקנות מיזוג אוויר; ביתנים שאינם מתכתיים; דלתות 

וחלונות שאינן ממתכת; זכוכית בניין וזיגוג; כל הסחורות נכללות 
בסוג 19                                                                         
                                                                                    

                          

Class: 20 סוג: 20

Furniture of all kinds; furniture for toilets and 
kitchens; plastic indoor blinds and their slats; plastic 
boxes, cases and containers; mirrors and picture 
frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plastics; non-metallic locks (other than electric); 
non-metallic plugs; plastic valves for drain pipes and 
water supply valves; plastic drain traps (valves) and 
non-metallic valves (other than machine parts); 
mirrors (silvered glass); all goods included in Class 
20

 רהיטים מכל הסוגים; ריהוט לחדרי שירותים ומטבחים; תריסי 
פלסטיק פנימי וחריציהם; קופסות פלסטיק, תיבות ומכולות; 

מראות ומסגרות לתמונות, טובין (שאינה נכלל בסוגים אחרים) 
של עץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם לווייתן, 
צדף, ענבר, אם הפנינה, המירשאום ותחליפים לחומרים אלה 
או מפלסטיק; מנעולים לא ממתכת (מלבד חשמלים) , תקעים 
לא ממתכת; שסתומי פלסטיק לצינורות ניקוז ושסתומי אספקת 

מים; מלכודות ניקוז מפלסטיק (שסתומים) ושסתומים לא 
ממתכת (מלבד חלקי מכונות); מראות (זכוכית מוכספת); כל 
הסחורות נכללות בסוג 20                                                 
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 Owners

Name: Roca Sanitario, S.A.

Address: Barcelona, Spain

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: 21 סוג: 21

Combs, brushes, sponges, soap dishes, sponge 
holders, wash basins (bowls, not part of sanitary 
installation),  buckets, basins, brush holders, 
coasters, soap savers, soap dispensers, toilet 
brushes, toilet paper roll holders, towel holders (of 
non-precious metal); perfume and cologne sprayers; 
baby bathtubs; heat-insulated containers; ceramics 
for household purposes; glass and porcelain flasks; 
glassware; bottles, insulated flasks, jugs, pitchers, 
vases, mortars, salt cellars, cooking pot sets, flower 
pots, fruit bowls, pots, non-electric coffeepots, 
teapots, oil and vinegar cruets; laundry drying racks, 
laundry hangers and ironing boards; porcelain, terra 
cotta or glass works of art; cooking utensils, non - 
electric  and containers for household or kitchen use 
(of non-precious metal); watering devices; all goods 
included in Class 21

מסרקות, מברשות, ספוגים, סבון כלים, מחזיקי ספוגים, כיורי 
רחצה [קעות, שאינם חלקים של התקנות סניטריות], דליים, 
גיגיות, מחזיקי מברשת, תחתיות לכוסות, שומרי סבון, מחלקי 
סבון, מברשות אסלה, מחזיקי גלילי נייר טואלט, מחזיקי מגבת 
(ממתכת שאינן יקרה); מרססי פרפיום וקולון; אמבטיות תינוק; 
מיכלים מבודדי חום; קרמיקה למטרות ביתיות; צלוחיות זכוכית 
ופורצלן;  כלי זכוכית, בקבוקים, צלוחיות מבודדות, פכים, כדים, 
אגרטלים, מדוכות, מרתפי מלח, ערכות סיר בישול, עציצים, 
קערות פרות, סירים, ספלי קפה לא חשמלי, קומקומי תה, 
צנצנות שמן וחומץ; מתלי כביסה לייבוש, מתלי כביסה וקרש 
גיהוץ; פורצלן, טרה קוטה או עבודות אמנות מזכוכית; כלי 

בישול ומכלים לשימוש ביתי או במטבח (ממתכת שאינן יקרה) ; 
מכשירי השקיה; כל הסחורות נכללות בסוג 21                       
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Trade Mark No. 254189 מספר סימן

Application Date 12/03/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Stock Electric Ltd. שם: סטוק אלקטריק בע"מ

Address: Habiluyim 22 St., P.O.B. 165, Ramat Gan, 
52297, Israel

כתובת : הבלויים 22, ת.ד. 165, רמת גן, 52297, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Abraham Moran & Co., Adv.

Address: Toyota Towers (3rd Floor) 65 Yigal Alon Street, 
Tel Aviv, 67443, Israel

שם: אברהם מורן ושות', עו"ד

כתובת : מגדל טויוטה, (קומה ג') רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 
67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

 Light bulbs; reflector light bulb; LED bulb light 
models; flood light bulb; strip light bulb; fluoresent 
LED light bulb; all being energy saving.

נורות, נורות רפלקטור, נורות לד בדגמים, נורות לפנסי הצפה, 
סרטי לדים ונורות לד פלורוסנטיות, כולן חסכוניות באנרגיה.     
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Trade Mark No. 254221 מספר סימן

Application Date 27/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150835 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 1150835

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
1150835

Dated 14/03/2013 (Section 16) מיום 14/03/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Aktiebolaget Hanson & Möhring

Address: Box 222, SE-301 06 Halmstad, Sweden

(a limited liability company)

Name: Salinity Trading AG

Address: Chamerstrasse 176, CH-6300 Zug, Switzerland

a 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

Salt,  sauces (condiments); spices; aromatic 
preparations for food; salt for preserving foodstuffs; 
common salt for cooking; flavorings (other than 
essential oils).

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

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

Sweden, 28/02/2012, No. 2012/01724 שבדיה, 28/02/2012, מספר 2012/01724

Class: 30 סוג: 30

י"א אייר תשע"ה - 2430/04/2015



Trade Mark No. 254236 מספר סימן

Application Date 21/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150992 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RICHEMONT INTERNATIONAL SA

Address: Route des Biches 10, CH-1752 Villars-sur-
Glâne - Fribourg, Switzerland

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; chronometers; wall clocks; watch cases; 
dials (clock and watch making); movements for 
timepieces; alarm clocks; watch straps; boxes of 
precious metal for watches.

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

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

Switzerland, 04/01/2013, No. 638748 שוויץ, 04/01/2013, מספר 638748

Class: 14 סוג: 14
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Trade Mark No. 254545 מספר סימן

Application Date 21/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153013 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic and make-up products.

י"א אייר תשע"ה - 2630/04/2015



המרכז האקדמי שלם
SHALEM COLLEGE

Trade Mark No. 254749 מספר סימן

Application Date 04/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Shalem Center LTD (PBC) שם: מרכז שלם בע"מ (חל"צ)

Address: 3 Haaskan St., P.O.B. 92, Jerusalem, 91000, 
Kiryat Moriah, Israel

כתובת : העסקן 3, ת.ד. 92, ירושלים, 91000, קריית מוריה, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Seelenfreund, ADV

Address: 19 Hartom St., Jerusalem, 9777518, Har 
Hotzvim, Israel

שם: יאיר זלנפרוינד,עו"ד

כתובת : הרטום 19, ת.ד. 45221, ירושלים, 9777518, בית 
בינת הר חוצבים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books and magazines; all included in class 16. ספרים וכתבי עת; הנכללים כולם בסוג 16.                   

Class: 35 סוג: 35

Book sale services; all included in class 35. שירותי מכירת ספרים; הנכללים כולם בסוג 35.         

Class: 41 סוג: 41

Publication, Education and cultural activities; all 
included in class 41.

הוצאה לאור, חינוך ופעילות תרבותית; הנכללים כולם בסוג 41. 
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Trade Mark No. 254789 מספר סימן

Application Date 07/04/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: orange, purple, 
green and blue, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: כתום סגול ירוק וכחול, הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: G. Kid ltd שם: ג. קיד בע"מ

Address: 3 St. Habarzel, Tel-Aviv-Yafo, 69710, Ramat 
Hahayal, Israel

כתובת : הברזל 3, תל אביב-יפו, 69710, רמת החייל, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: L & K Law Office

Address: 10 Hanechoshet Street, Ramat Hachayal, Tel 
Aviv, 6971072, Israel

שם: לובושיץ-כגן, משרד עורכי דין

כתובת : רח' הנחושת 10, רמת החייל, תל אביב, 6971072, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services, public relations, 
marketing strategy, media acquisitions, Internet and 
social networks advertising, sales promotions; all 
included in class 35.

שירותי פרסום ושיווק, אסטרטגיה שיווקית, רכישת מדיה, 
פרסום באינטרנט וברשתות חברתיות, קידום מכירות; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                
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Trade Mark No. 254802 מספר סימן

Application Date 07/04/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: green and black as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: ירוק ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Gil-ad Tadmit Ltd. שם: גיל-עד תדמית בע"מ

Address: 3th Habarzel St., Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

כתובת : הברזל 3, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: L & K Law Office

Address: 10 Hanechoshet Street, Ramat Hachayal, Tel 
Aviv, 6971072, Israel

שם: לובושיץ-כגן, משרד עורכי דין

כתובת : רח' הנחושת 10, רמת החייל, תל אביב, 6971072, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Public relations services, marketing strategy, media 
and strategic consulting; all included in class 35. 

שירותי יחסי ציבור, אסטרטגיה שיווקית, ייעוץ תקשורתי 
ואסטרטגי; הנכללים כולם בסוג 35.                                      
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Trade Mark No. 254810 מספר סימן

Application Date 07/04/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים: כחול, שחור ולבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: G. Kid ltd שם: ג. קיד בע"מ

Address: 3 St. Habarzel, Tel-Aviv-Yafo, 69710, Ramat 
Hahayal, Israel

כתובת : הברזל 3, תל אביב-יפו, 69710, רמת החייל, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: L & K Law Office

Address: 10 Hanechoshet Street, Ramat Hachayal, Tel 
Aviv, 6971072, Israel

שם: לובושיץ-כגן, משרד עורכי דין

כתובת : רח' הנחושת 10, רמת החייל, תל אביב, 6971072, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services, media 
cquisitions, sales promotions; all included in class 35.

שירותי פרסום ושיווק, רכישת מדיה, קידום מכירות; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                              
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Trade Mark No. 254909 מספר סימן

Application Date 07/04/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: pink and black as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: ורוד ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Gimalaya Interaciv Ltd. שם: גימאליה אינטראקטיב בע"מ

Address: 3th Habarzel St., Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

כתובת : הברזל 3, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: L & K Law Office

Address: 10 Hanechoshet Street, Ramat Hachayal, Tel 
Aviv, 6971072, Israel

שם: לובושיץ-כגן, משרד עורכי דין

כתובת : רח' הנחושת 10, רמת החייל, תל אביב, 6971072, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services, internet and 
social media advertisig, internet media ecquisition; all 
included in class 35. 

שירותי פרסום ושיווק, פרסום באינטרנט וברשתות החברתיות, 
רכישת מדיה באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.                    
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Trade Mark No. 255087 מספר סימן

Application Date 14/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Albert Pinkas שם: אלברט פנחס

Address: P.O.B. 6766, Ramat Gan, Israel כתובת : ת.ד. 6766, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerage, real estate sales and real 
estate investment.

שירותי תיווך נדל"ן. מכירות נכסי נדל"ן והשקעות בעסקי נדל"ן   
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Trade Mark No. 255122 מספר סימן

Application Date 18/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jorge Luis Kaminsky שם: חורחה לואיס קמינסקי

Address: 11 Moshe Levi Street, Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' משה לוי 11, ראשון לציון, ישראל

Name: Daniel Rosansky שם: דניאל רוסנסקי

Address: 11 Moshe Levi Street, Rishon Lezion, Israel כתובת : משה לוי 11, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jorge E. Ukrainczyk, Adv.

Address: Hayovel 4/2 St., Raanana, 43401, Israel

שם: חורחה ארנסטו אוקיינסיק, עו"ד

כתובת : רחוב היובל 4/2, רעננה, 43401, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Canned fish, vegetables and fruit , edible oils and 
legumes.

שימורי דגים, ירקות ופירות, שמני מאכל וקטניות.
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KEREN OR

Trade Mark No. 255123 מספר סימן

Application Date 18/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jorge Luis Kaminsky שם: חורחה לואיס קמינסקי

Address: 11 Moshe Levi Street, Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' משה לוי 11, ראשון לציון, ישראל

Name: Daniel Rosansky שם: דניאל רוסנסקי

Address: 11 Moshe Levi Street, Rishon Lezion, Israel כתובת : משה לוי 11, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jorge E. Ukrainczyk, Adv.

Address: Hayovel 4/2 St., Raanana, 43401, Israel

שם: חורחה ארנסטו אוקיינסיק, עו"ד

כתובת : רחוב היובל 4/2, רעננה, 43401, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil, edible oils, canned fish, vegetables and 
fruits and legumes.

שמן זית, שמני מאכל, שימורי דגים,ירקות ופירות, וקטניות.       
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Trade Mark No. 255652 מספר סימן

Application Date 07/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1037402 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting and information in connection 
with the production, supply and consumption of 
electricity or gas, particularly operation of tariff 
simulations for energy consumption; operation 
(commercial management) of power and gas stations 
for energy supply; management and administrative 
and commercial supervision of wind turbines and 
renewable energy generation installations; 
commercial management; commercial administration; 
business management assistance and business 
organization and management consulting in the field 
of environmental protection, renewable energy and 
sustainable development; import-export agencies in 
the field of energy; business information; economic 
forecasting in the field of energy; commercial 
estimation of energy consumption; market studies; 
market research; cost-price analysis; price 
comparison services; business research and 
valuation business appraisal services; public 
relations; compilation of statistics; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
dissemination of advertising materials (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); arranging 
subscriptions for others to all kinds of information 
media and particularly to newspapers, publications 
and reviews, including electronic or digital ones; 
advertising; publication of advertisements; 
dissemination of advertisements; online advertising 
on a computer network; computer file management; 
compilation of information into computer databases.

Class: 36 סוג: 36

Electricity brokerage services; financial affairs; 
financial and fiscal consultancy and assessments; 
financing services; fund investments; financial 
analyses and financial loans in the field of energy-
sector development, sustainable development and 
regional planning; financial sponsorship.

Class: 40 סוג: 40

Services of generating electrical, thermal, kinetic, 
geothermal, solar, wind, hydro, hydroelectric and 
renewable energy; air deodorizing; air purification; air 
freshening; waste treatment; rental of generators; 
destruction of refuse; incineration of refuse; recycling 
of refuse and waste; material treatment information.

י"א אייר תשע"ה - 3530/04/2015



 Owners

Name: COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE

Address: 2 rue André Bonin, F-69004 LYON, France

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 42 סוג: 42

Engineering work and services, expert appraisals and 
technical project studies in the field of energy 
generation and distribution; engineering work and 
services, expert appraisals and technical project 
studies in the field of watercourse development and 
restoration, development of navigable routes, 
environmental protection, natural wealth, sustainable 
development, regional planning and town planning; 
assistance technical consultation to supervising 
architects in the field of adopting an integrated 
approach to the issues of sustainable development 
and environmental quality; energy consulting; 
consulting in connection with energy saving; 
architects' services; consultancy in the field of 
construction drafting consulting; construction drafting; 
industrial design; material testing; calibration 
(measuring); geological, hydrogeological, 
geotechnical, hydrobiological, biological, hydraulic, 
hydromorphological, hydrological, sedimentological, 
hydrometric studies and expert appraisals; technical 
studies for evaluating and optimizing the energy 
performance of apparatus, installations and buildings; 
quality control; scientific and industrial research, 
research and development in the field of energy, 
watercourse development and restoration, 
development of navigable routes, environmental 
protection, natural wealth, sustainable development, 
regional planning and town planning; consulting 
(provided by engineers) on environmental protection, 
on quality inspections; consulting (provided by 
engineers) in the field of electricity, heating, air-
conditioning, ventilation, refrigeration, lighting, drying 
and steam generation; computer programming; 
development (design) of software; software 
installation, updating and maintenance; rental of 
computer software; conversion of computer programs 
and data (other than physical conversion); creation of 
geographical maps in order to establish a 
geographical inventory recording all the 
environmental, economic and social elements of a 
particular territory.
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TELEFONICA DIGITAL

Trade Mark No. 255829 מספר סימן

Application Date 20/05/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 010247344

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
010247344

Dated 06/01/2012 (Section 16) מיום 06/01/2012 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs recorded and registered; 
computer screens; television screens; computer 
keyboards; mouse; CD-ROM; telephone apparatus; 
apparatus for transmission and reception of sound 
and images; telephone exchange apparatus; 
telephones; telephone masts; answering machines; 
downloadable electronic publications; electronic 
agendas; intercom devices; computer interfaces; 
computer game software; electronic pens for visual 
display units; readers (computing); computer 
peripherals; magnetic cards; televisions; payment 
mechanisms for television sets; modems.

תוכניות מחשב מוקלטות ורשומות; מסכי מחשב; מסכי 
טלוויזיה; מקלדות מחשב; עכבר; סי.די.רום; מכשירי טלפון; 
מכשירים עבור העברה וקבלה של צליל ודמויות; מכשירי 

מרכזייה טלפונית; טלפונים; תרני טלפון; משיבונים; פרסומים 
אלקטרוניים הניתנים להורדה; יומנים אלקטרוניים; התקני 
אינטרקום; ממשקי מחשב; תוכנות משחקי מחשב; עטים 

אלקטרוניים עבור יחידות מצגת ויזואלית; קוראים (מחשוב); 
ציוד היקפי למחשב; כרטיסים מגנטיים; טלוויזיות; מנגנוני 

תשלום עבור מקלטי טלוויזיה; מודמים.                                 
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 35 סוג: 35

Services of promotion and advertising and services 
of help in the exploitation or management of 
commercial or industrial companies; services of retail 
sale and services of retail sale through world I.T 
networks, electronic trade and sale through internet 
of products related with telecommunication and 
multimedia products.

שירותים של קידום ופרסום ושירותי עזרה בניצול או בניהול של 
חברות מסחריות או תעשייתיות; שירותי מכירה קמעונאית 
ושירותי מכירה קמעונאית דרך רשתות I.T. עולמיות, מסחר 
ומכירה אלקטרוניים דרך אינטרנט של מוצרים הקשורים עם 

מוצרי תקשורת רחק ומולטימדיה.                                        
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Class: 38 סוג: 38

Telephone services; mobile telecommunication 
services; telecommunications portal; Internet portal 
services; mobile telecommunications networks; fixed 
line telecommunications services; access to 
broadband telecommunications; broadband services; 
providing access to multiple users to a computerized 
global information network (internet / intranet) for the 
transmission and dissemination of any information, 
image or sound; electronic mail services; emission, 
transmission and distribution messages; providing 
access to commercial transactions via electronic 
communication networks; broadcasting services and 
transmission of information via global computer 
networks or the Internet; providing access to an 
online electronic network to retrieve information; 
providing telecommunications connections to Internet 
or databases; addressing and binding 
telecommunications services; communications by 
fiber-optic networks; communications by computer 
terminals; computer transmission of messages and 
images; satellite transmission; providing 
telecommunications information; news agencies, 
namely, the transmission of news items to news 
reporting organizations; broadcasting services; 
television broadcasting services; Internet protocol 
television (IPTV) transmission services; providing 
access to internet protocol television; providing 
Internet access; electronic mail and text messaging 
services; telecommunications information services 
provided via telecommunications networks; rental of 
access time to global computer networks, including 
the Internet; providing access to databases; rental of 
access time to global computer networks; support 
related to telecommunication services and 
equipment; telecommunications consultation; online 
telecommunications consultation from a computer 
database or the Internet.

שירותי טלפון; שירותי תקשורת רחק ניידים; פורטל תקשורת 
רחק; שירותי פורטל אינטרנט; רשתות תקשורת רחק ניידות; 

שירותי תקשורת רחק לקו חוטי; גישה לתקשורת רחק 
בפס-רחב; שירותי פס-רחב; אספקת גישה למשתמשים רבים 
לרשת מידע ממחושבת גלובאלית (אינטרנט \ אינטרא-נט) עבור 
ההעברה וההפצה של כל מידע, דמות או צליל; שירותי דואר 
אלקטרוני; הנפקה, העברה וחלוקה של הודעות; אספקת גישה 
לעסקאות מסחריות באמצעות רשתות תקשורת אלקטרונית; 

שירותי שידור והעברת מידע באמצעות רשתות מחשב 
גלובאליות או האינטרנט; אספקת גישה לרשת אלקטרונית 

מקוונת להשגת מידע; אספקת חיבורי תקשורת רחק לאינטרנט 
או למאגרי נתונים; שירותי מיעון וקישור תקשורת רחק; 

תקשורת על ידי רשתות סיב אופטי; תקשורת על ידי מסופי 
מחשב; העברה ע"י מחשב של הודעות ודמויות; העברה 

לוויינית; אספקת מידע של תקשורת רחק; סוכנויות חדשות, 
דהיינו, ההעברה של פרטי חדשות לארגוני דיווח חדשות; 

שירותי שידור; שירותי שידור טלוויזיה; שירותי שידור טלוויזיה 
בפרוטוקול אינטרנט (IPTV); אספקת גישה לטלוויזיה 

בפרוטוקול אינטרנט; אספקת גישה לאינטרנט; שירותי דואר 
אלקטרוני ושליחת הודעות טקסט; שירותי מידע של תקשורת 
רחק המסופקת באמצעות רשתות תקשורות רחק; השכרת זמן 
גישה לרשתות מחשב גלובאליות, כולל האינטרנט; אספקת 
גישה למאגרי נתונים; השכרת זמן גישה לרשתות מחשב 

גלובאליות; תמיכה הקשורה לשירותים וציוד תקשורת רחק; 
ייעוץ תקשורות רחק; ייעוץ תקשורות רחק מקוון ממאגר נתונים 
של מחשב או האינטרנט.                                                   
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Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services, namely, 
organizing community sporting and cultural events; 
arranging sports and cultural activities; organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes; 
interactive entertainment services, namely, providing 
online electronic games services via communications 
network; electronic games services provided by 
means of any communications network; 
entertainment services provided by means of 
telecommunication networks; information services 
relating to education, training, entertainment, sporting 
and cultural activities provided by means of 
telecommunication networks; providing entertainment 
and recreation facilities, namely, amusement facilities 
and facilities for recreation activities; organization of 
cultural shows; presentation and production of live 
performances, namely, variety shows and concerts; 
music-halls; entertainment in the nature of theatre 
productions; balls, namely, dance events; music 
composition for others; orchestra services; night club 
entertainment services; rental of stadiums; rental of 
music venues in the nature of concert halls; rental of 
show scenery; booking of seats for shows; 
entertainer services, namely, live performances by a 
musician; organizing community sporting and cultural 
activities, namely, sporting events, art exhibitions, 
ethnic dances and the like; organization of sports 
competitions; rental of sports equipment, except 
vehicles; providing information about education, 
entertainment and recreation opportunities; 
education, entertainment and recreation in holiday 
clubs and camps, namely, conducting arts and crafts 
workshops and organizing sporting competitions; 
health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise; 
organization of contests; arranging and conducting of 
educational colloquiums, conferences, congresses, 
seminars and symposiums; party planning; 
discotheque services; amusement park services; 
providing amusement arcades and casino facilities; 
publication of books, publication of electronic books 
and journals on-line, publication of texts, other than 
publicity texts, scriptwriting services, lending libraries; 
services relating to the editing of radio and television 
programmes, radio entertainment, televised 
entertainment; television production and television 
programming services provided by means of internet 
protocol technology; provision of entertainment by 
means of television and internet protocol television; 
recording studio services, videotaping and videotape 
editing, rental of sound recordings, rental of audio 
equipment, digital imaging services, electronic 
desktop publishing and microfilming, photographic 
reporting.

שירותי חינוך ובידור, דהיינו, ארגון אירועי ספורט ותרבות 
קהילתיים; הסדרת פעילויות ספורט ותרבות; ארגון של 
תערוכות למטרות תרבותיות וחינוכיות; שירותי בידור 

אינטראקטיביים, דהיינו, אספקת שירותי משחקים אלקטרוניים 
מקוונים דרך רשתות תקשורת; שירותי משחקים אלקטרונים 
המסופקים באמצעות כל רשת תקשורת שהיא; שירותי בידור 
המסופקים באמצעות רשתות תקשורת רחק; שירותי מידע 
הקשורים לפעילויות חינוך, הכשרה, בידור, ספורט ותרבות 
המסופקים באמצעות רשתות תקשורת רחק; אספקת מתקני 

בידור ופנאי, דהיינו, מתקני שעשועים ומתקנים לפעילויות פנאי; 
ארגון הופעות תרבות; הצגה והפקה של מופעים חיים, דהיינו, 
מגוון הופעות וקונצרטים; היכלות-מוזיקה; בידור מהסוג של 

הפקות תיאטרון; נשפים, דהיינו, אירועי ריקוד; הלחנת מוזיקה 
לאחרים; שירותי תזמורת; שירותי בידור מועדוני לילה; השכרה 
של אצטדיונים; השכרה של אולמות מוזיקה מהסוג של היכלות 
קונצרטים; השכרת תפאורות להופעות; הזמנת מקומות ישיבה 
להופעות; שירותי בדרן, דהיינו, מופעים חיים על ידי מוזיקאי; 
ארגון פעילויות ספורט ותרבות קהילתיות, דהיינו, אירועי 
ספורט, תערוכות אומנות, ריקודים אתניים וכדומה; ארגון 

תחרויות ספורט; השכרת ציוד ספורט, מלבד כלי רכב; אספקת 
מידע אודות הזדמנויות חינוך, בידור ופנאי; חינוך, בידור ופנאי 
במועדוני ומחנות נופש, דהיינו, עריכת סדנאות אומנות ומלאכה 
וארגון תחרויות ספורט; שירותי מועדון בריאות, דהיינו, אספקת 
הדרכה וציוד בתחום של תרגול גופני; ארגון תחרויות; הסדרה 
ועריכה של קולוקוויומים, וועדות, כנסים, קונגרסים, סמינרים 
וסימפוזיונים חינוכיים; תכנון מסיבות; שירותי דיסקוטק; שירותי 
פארק שעשועים; אספקת שעשועי ארקייד ומתקני קזינו; פרסום 
ספרים, פרסום מקוון של ספרים וכתבי עת אלקטרוניים, פרסום 

טקסטים, למעט טקסטים של פרסומות, שירותי כתיבת 
תסריטים, ספריות השאלה; שירותים הקשורים לעריכה של 
תכניות רדיו וטלוויזיה, בידור רדיו, בידור טלוויזיה; שירותי 
הפקת טלוויזיה ותוכניות טלוויזיה המסופקים באמצעות 

טכנולוגית פרוטוקול אינטרנט; אספקה של בידור באמצעות 
טלוויזיה וטלוויזיה בפרוטוקול אינטרנט; שירותי סטודיו 

להקלטות, שירותי צילום ווידיאו ועריכות צילום וידאו, השכרה 
של הקלטות צליל, השכרה של ציוד שמע, הדמיה דיגיטלית, 

פרסום וצילום מיקרופילם שולחני אלקטרוני, דיווחים מצולמים.   
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 Owners

Name: TELEFONICA, S.A.

Address: Gran Via, 28, Madrid, 28013, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

Hosting the websites of others on a computer server 
for a global computer network; creating and 
maintaining websites for others; creating an Internet 
platform for electronic commerce, namely, creating 
electronic commerce websites for others; provision of 
Internet search engines, hosting computer websites; 
computer programming; providing information 
regarding computer hardware and programs; 
computer programming for processing electronic 
data; computer design and computer engineering; 
computer project management services; consultancy 
on office and workplace automation and consultancy 
relating to computer hardware and computer 
programs; analysis carried out by computer 
consultants for database recovery and for installing 
computer software; design and development of 
computer hardware and software, computer system 
design, design and development of computer 
hardware, computer software design, installation of 
computer software, maintenance of computer 
software, updating of computer software, duplication 
of computer programs, computer programming, 
computer systems analysis, recovery of computer 
data, conversion of data or documents from physical 
to electronic media, data conversion of computer 
programs and data, not physical conversion; rental of 
web servers, computer rental, rental of computer 
software, consultancy services in the field of 
computer hardware; conducting technical project 
feasibility studies, product research and development 
for others; scientific and technological services, 
namely, research and design in the field of computer 
networking hardware; industrial research in the field 
of telecommunications; industrial analysis, namely, 
product failure analysis services.

אירוח האתרים של אחרים על שרת מחשב עבור רשת מחשב 
גלובאלית; יצירה ותחזוקה של אתרים עבור אחרים; יצירת 
פלטפורמת אינטרנט עבור מסחר אלקטרוני, דהיינו, יצירת 

אתרי מסחר אלקטרוני עבור אחרים; אספקה של מנועי חיפוש 
באינטרנט, אירוח אתרי מחשב; תכנות מחשב; אספקת מידע 
בנוגע לחומרה ותוכניות מחשב; תכנות מחשב עבור עיבוד 

נתונים אלקטרוניים; עיצוב מחשב והנדסת מחשב; שירותי ניהול 
פרויקטי מחשב; ייעוץ לגבי מיכון משרד וסביבת עבודה וייעוץ 
בקשר לחומרת מחשב ותוכניות מחשב; ניתוח המתבצע על ידי 
יועצי מחשב עבור שיחזור בסיס נתונים והתקנת תוכנות מחשב; 
עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנת מחשב, עיצוב מערכת מחשב, 
עיצוב ופיתוח של חומרת מחשב, עיצוב תוכנת מחשב, התקנה 
של תוכנות מחשב, תחזוקה של תוכנות מחשב, עדכון של 
תוכנות מחשב, העתקה של תוכניות מחשב, תכנות מחשב, 

ניתוח מערכות מחשב, שיחזור נתוני מחשב, המרה של נתונים 
או מסמכים ממדיה פיזית לאלקטרונית, המרת נתונים של 

תוכניות ונתוני מחשב, לא המרה פיזית; השכרת שרתי רשת 
אינטרנט, השכרת מחשבים, השכרת תוכנות מחשב, שירותי 

ייעוץ בתחום של חומרת מחשב; ניהול מחקרי ישימות פרויקטים 
טכניים, מחקרי ופיתוח מוצר עבור אחרים; שירותים מדעיים 
וטכנולוגיים, דהיינו, מחקר ועיצוב בתחום של חומרת רשתות 
מחשב;  מחקר תעשייתי בתחום של תקשורות רחק; ניתוח 

תעשייתי, דהיינו, שירותי ניתוח כישלון מוצר.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

י"א אייר תשע"ה - 4030/04/2015



Trade Mark No. 255941 מספר סימן

Application Date 21/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159398 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Actavis Group PTC ehf

Address: Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, 
Iceland

(Organized and existing under the laws of Iceland A 
Private Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin and hair care preparations not for medical use.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological developing.

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

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

Iceland, 21/11/2012, No. 3160/2012 איסלנד, 21/11/2012, מספר 3160/2012

Class: 3 סוג: 3

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 4130/04/2015



Trade Mark No. 255965 מספר סימן

Application Date 04/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0675294 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Robert Schindele & Co.

Address: Kicking 18, A-3122 Gansbach, Austria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Biological and dietetic nutrients, pharmaceutical 
nutrients,  mineral tablets,  special foodstuffs for the 
sick and convalescents, all of the above goods for 
medical use, loamy mineral soil for medical use, 
curative baths, curative plasters.

י"א אייר תשע"ה - 4230/04/2015



מועדון הכותנה

Trade Mark No. 255996 מספר סימן

Application Date 26/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELCO HOLDINGS LTD. שם: אלקו החזקות בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel and spa services; catering, bars, cafes and 
restaurant services; provision of food and beverages.

שירותי מלונאות; שרותי הסעדה, ברים, בתי קפה ומסעדות; 
אספקת מזון ומשקאות.                                                     

            

Class: 44 סוג: 44

Spa services.         .שרותי ספא

י"א אייר תשע"ה - 4330/04/2015



Trade Mark No. 256108 מספר סימן

Application Date 11/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1160121 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coherent, Inc.

Address: 5100 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 
95054, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools for the cutting, etching, 
engraving and forming of materials; laser machines 
for cutting, etching, engraving and forming of 
materials, excluding machines for the surface 
treatment of aluminum and aluminum alloys, in 
particular for the electrolytic anodic oxidation and 
coloration of aluminum and aluminum alloys and 
machine parts therefor, in particular immersion tanks 
for electrolyte baths, droplet separators, plate filters 
and candle filters, lifting apparatus, in particular 
cranes for immersing and lifting of workpieces into 
and out of immersion tanks; separators (machines) 
and filtering machines, filter presses (machines), 
chamber filter presses (machines), pumps 
(machines), in particular dosing pumps and filter 
pumps; installations for the treatment of metals and 
metal alloys including aluminum and aluminum 
alloys, in particular for the electrolytic anodic 
oxidation and coloration of aluminum and aluminum 
alloys (Eloxal installations), mainly consisting of 
machines for the surface treatment of aluminum and 
aluminum alloys and machine parts therefore .

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

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

U.S.A., 24/10/2012, No. 85762851 ארה"ב, 24/10/2012, מספר 85762851

Class: 7 סוג: 7

י"א אייר תשע"ה - 4430/04/2015



Trade Mark No. 256149 מספר סימן

Application Date 06/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0998138 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: prize Management Group GmbH

Address: Osterdeich 18, 28209 Bremen, Germany

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Operation of hotels, bars and restaurants, motels; 
catering and hotel reservation services.

י"א אייר תשע"ה - 4530/04/2015



AIR - PAK

Trade Mark No. 256215 מספר סימן

Application Date 05/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Scott Technologies, Inc.

Address: 1501 Yamato Road, Boca Raton, Florida 33431, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Self contained breathing apparatus other than for 
artificial respiration; systems designed for measuring 
and analyzing air for breathing; pressurizing 
respiratory breathing air cylinders used by 
emergency personnel, comprising an air compressor 
assembly, drive motor, air purifiers, air storage 
cylinders and automatic controls; face masks for 
breathing; communication devices; stationary and 
mobile air charging stations; air cylinder storage 
racks; personnel locator systems; personal alert 
safety systems; respirators other than for artificial 
respiration; telecommunications and data networking 
hardware, namely, devices for transporting and 
aggregating voice, data, and video communications 
across multiple network infrastructures and 
communications protocols.

מכשירי נשימה עצמאית שאינם להנשמה מלאכותית; מערכות 
המתוכננות למדידה וניתוח אוויר לנשימה; גלילי אוויר לנשימה 
מווסתי לחץ נשימתי הנמצאים בשימוש על ידי צוותי חירום, 

הכוללים הרכבת מדחס אוויר, מנוע הנע, מטהרי אוויר, גלילים 
לאחסון אוויר ובקרות אוטומטיות; מסיכות פנים לנשימה; התקני 

תקשורת; תחנות נייחות וניידות למילוי אוויר; מתלי אחסון 
לגלילי אוויר; מערכות איתור צוות; מערכות בטיחות בהתראה 
אישית; מכונות הנשמה שאינן להנשמה מלאכותית; חומרת 

תקשורות רחק ורישות נתונים, דהיינו, התקנים להובלה ואגירת 
תקשורות קול, נתונים, ווידאו על פני תשתיות רשת ופרוטוקולי 
תקשורות מרובים.                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

י"א אייר תשע"ה - 4630/04/2015



Trade Mark No. 256238 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1160562 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J. Floris Limited

Address: 89 Jermyn Street, London SW1Y 6JH, United 
Kingdom

(United Kingdom limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Candles and illuminants.

י"א אייר תשע"ה - 4730/04/2015



Trade Mark No. 256264 מספר סימן

Application Date 18/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1160973 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BAUSCH & LOMB INCORPORATED

Address: One Bausch & Lomb Place, Rochester NY 
14604, U.S.A.

(State of New York, United States of America Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Ophthalmic medical and surgical apparatus, 
equipment and instruments; intraocular lenses.

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

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

Singapore, 14/01/2013, No. T1300750Z T1300750Z סינגפור, 14/01/2013, מספר

Class: 10 סוג: 10

י"א אייר תשע"ה - 4830/04/2015



Trade Mark No. 256285 מספר סימן

Application Date 08/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161160 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BESPOKE SERVICES GROUP SA

Address: Rue Philippe-Plantamour 20, CH-1201 Genève, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Detective agencies; baby sitting; escorting in society 
(chaperoning), mediation; marriage agencies, dating 
services; horoscope casting; undertaking, cremation, 
organization of religious meetings; clothing rental.

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

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

Switzerland, 10/12/2012, No. 638787 שוויץ, 10/12/2012, מספר 638787

Class: 45 סוג: 45

י"א אייר תשע"ה - 4930/04/2015



Trade Mark No. 256288 מספר סימן

Application Date 13/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161174 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red "Pantone 200 
C", green "Pantone 328 C", black, white, yellow 
"Pantone 143 C", blue "Pantone 2945 C". as shown 
in the mark.

 Owners

Name: LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS 
S.A.

Address: Parque Tecnológico Agroalimentario -, Edificio 
H1, 2ªPlanta, E-25003 LLEIDA, Spain

(ESPAÑA Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Information services regarding telecommunications; 
computer-aided transmission of messages and 
images; routing and connection services for 
telecommunications; satellite transmission services; 
forums (chat rooms) for social network systems.

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

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

European Community Trade Mark, 17/09/2012, No. 
011191665

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/09/2012, מספר 
011191665

Class: 38 סוג: 38

י"א אייר תשע"ה - 5030/04/2015



Trade Mark No. 256291 מספר סימן

Application Date 15/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161233 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Mailing pouches and mail bags, of textile; pouches, 
bags and boxes, all made of nonwoven fabrics and 
used for merchandise packaging of medical devices 
and equipment; pouches, bags and boxes, all made 
of nonwoven fabrics and requiring strength, 
breathability and barrier properties.

Class: 24 סוג: 24

Textiles of synthetic and/or natural fibers for use in 
the manufacture of mailers, envelopes, mailing 
pouches and mail bags; nonwoven fabrics of 
synthetic and/or natural fibers for use in the 
manufacture of mailers, envelopes, mailing pouches 
and boxes, mail bags and industrial packaging; 
nonwoven fabrics of synthetic and/or natural fibers 
for use in the manufacture of cargo covers and 
covers protecting automotive vehicles, in the 
manufacture of protective apparel and barrier 
materials protecting buildings from wind and 
moisture, in the manufacture of furniture covers, 
desiccant bags, care labels and tags, tape base and 
banners and in the manufacture of material for digital 
print; nonwoven fabrics of synthetic and/or natural 
fibers for use in the manufacture of packaging for 
sterile and non-sterile medical devices and 
equipment, and for use in the manufacture of 
packaging requiring strength, breathability and barrier 
properties; calendered nonwoven fabrics, SMS 
(spunbond-meltblown-spunbond) and multi-layer 
nonwoven fabrics used in the manufacture of 
packaging for medical devices and equipment.

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

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

Finland, 25/09/2012, No. T201202750 T201202750 פינלנד, 25/09/2012, מספר

Class: 22 סוג: 22

Class: 24 סוג: 24

י"א אייר תשע"ה - 5130/04/2015



 Owners

Name: Ahlstrom Corporation

Address: Alvar Aallon Katu 3 C, FI-00100 Helsinki, 
Finland

(Finland Public limited company)

י"א אייר תשע"ה - 5230/04/2015



Trade Mark No. 256293 מספר סימן

Application Date 14/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161242 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for use in biogas installations, in particular 
mechanical conveyors, mechanical transport and 
conveyor belts, crushing machines, mechanical 
presses, mechanical pumps, motors and turbines; 
power generators for generating electricity from 
biomass.

Class: 9 סוג: 9

Scientific measuring instruments for the online and 
inline ascertainment of mining parameters in biogas 
installations, gas measuring apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water 
supply, in particular heating installations for 
recovering heat from biogas;  sanitary installations.

Class: 37 סוג: 37

Installation and assembly services for the initial 
assembly and commissioning of biogas installations; 
maintenance and repair of biogas installations; 
building construction, in particular in the field of 
biogas installations.

Class: 42 סוג: 42

Technical project studies, technical preparation of 
building projects, in particular of biogas installations; 
engineering surveying for biogas installations, 
construction drafting, technical project studies; 
technical and microbiological consultancy in relation 
to project studies, preparation of building projects, 
engineering surveillance, in particular for biogas 
installations; architectural consultancy.

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

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

European Community Trade Mark, 18/06/2012, No. 
010972263

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/06/2012, מספר 
010972263

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 5330/04/2015



 Owners

Name: Agraferm Technologies AG

Address: Färberstraße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm, 
Germany

Class: 11 סוג: 11

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 5430/04/2015



Trade Mark No. 256295 מספר סימן

Application Date 13/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161268 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Messer Cutting Systems GmbH

Address: Otto-Hahn-Strasse 2-4, 64823 Groß-Umstadt, 
Germany

(GmbH (Limited Liability Company))

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: 7 סוג: 7

Machines for thermal material treatment; all of the 
aforesaid goods for use in erosive manufacturing 
processes; all of the aforesaid goods with the 
exception of those intended for fabrication of blades; 
electric, electronic or automatic controls for machines 
for thermal material treatment; all of the aforesaid 
goods for use in erosive manufacturing processes.

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

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

European Community Trade Mark, 10/10/2012, No. 
011252558

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/10/2012, מספר 
011252558

Class: 7 סוג: 7

י"א אייר תשע"ה - 5530/04/2015



Trade Mark No. 256297 מספר סימן

Application Date 08/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161287 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BESPOKE SERVICES GROUP SA

Address: Rue Philippe-Plantamour 20, CH-1201 Genève, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Detective agencies; baby sitting; escorting in society 
(chaperoning), mediation; marriage agencies, dating 
services; horoscope casting; undertaking, cremation, 
organization of religious meetings; clothing rental.

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

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

Switzerland, 10/12/2012, No. 638582 שוויץ, 10/12/2012, מספר 638582

Class: 45 סוג: 45

י"א אייר תשע"ה - 5630/04/2015



Trade Mark No. 256301 מספר סימן

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0864970 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MORNSUN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD.

Address: No. 5, Kehui St. 1,Kehui Development Center, 
Science Ave., Guangzhou Sicence City, Luogang District, 
Guangzhou, 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

Computer peripheral devices; radar apparatus; 
transformers (electricity); converters, electric; cell 
switches (electricity); integrated circuits; voltage 
regulators; stabilized voltage power supplies; low-
voltage power supplies; solar batteries.

י"א אייר תשע"ה - 5730/04/2015



Trade Mark No. 256456 מספר סימן

Application Date 27/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161505 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: İSMAİL ALTUNÇ

Address: Eski Edirne Asfalti 2592 Sk. No:5, Sultangazi, 
İstanbul, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Pipes of metal; grilles of metal; small items of metal 
hardware; ironmongery; reinforcing materials of metal 
for pipes; posts of metal, for electric lines; drain pipes 
of metal; penstock pipes of metal; drain traps (valves) 
of metal; ducts of metal for ventilating and air 
conditioning installations; building materials of metal; 
metal floor drains; nozzles of metal.

Class: 20 סוג: 20

Drain traps (valves) of plastic; water-pipe valves of 
plastic; plastic floor drains; cupboards; medicine 
cabinets; lockers; furniture fittings, not of metal; 
rattan;  door handles, not of metal; benches 
(furniture); towel closets (furniture); dressing tables; 
bathroom cabinets; bathroom furniture; bathroom 
mirrors; furniture for bathrooms.

י"א אייר תשע"ה - 5830/04/2015



Trade Mark No. 256457 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161510 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN SQUARE SILICONE CO., LTD

Address: Fl. 1-4, E Building,Pengtang Industry Area, 
Xialilang, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Silicones; organic silicone;  artificial resins, 
unprocessed;  artificial resins, unprocessed; 
plasticizers.

י"א אייר תשע"ה - 5930/04/2015



Trade Mark No. 256466 מספר סימן

Application Date 11/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161688 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TUR-MED HASTANE MALZEMELERİ SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: 722/1 Sk. No:30/32, Akincila İzmır, Turkey

(TURKEY Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Artificial limbs and organs, medical orthopedic 
materials, clothing for surgery rooms and sterile 
covers, birth control instruments (condom), feeding 
bottles, feeding bottle nipples, pacifiers, teething 
rings for babies.

י"א אייר תשע"ה - 6030/04/2015



Trade Mark No. 256483 מספר סימן

Application Date 30/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161945 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Cleaning tools and washing utensils, other than 
electric; brushes for cleaning furniture; furniture 
dusters; polishing apparatus and machines, for 
household purposes, non-electric; sponges for 
household purposes; smoke absorbers for household 
purposes; polishing leather; polishing materials for 
making shiny, except preparations, paper and stone; 
shoe polishing cloth; pads for cleaning; feather-
dusters; mop wringers; lamp-glass brushes; plungers 
for clearing blocked drains; dusting cloths [rags]; 
dusters; mops; cloth for washing floors; dusting 
apparatus, non-electric; brooms; clothes-pegs; 
washtubs; washing boards; clothes racks, for drying; 
scrubbing brushes; saucepan scourers of metal; 
cleaning instruments, hand-operated; carpet beaters 
[hand instruments]; dishwashing brushes; dustbins; 
dust-pans; cloth for washing glass; dishwashing 
brushes; steel wool for cleaning; rags for cleaning; 
cotton waste for cleaning; buckskin for cleaning; 
cleaning tow; chamois leather for cleaning; scrapers 
for cleaning purposes; wool waste for cleaning; 
carpet sweepers; brushes for cleaning tanks and 
containers; trash cans.

Class: 24 סוג: 24

Towels for drying glasses; towels for drying dishes; 
large bath towels;  bath linen, except clothing; gift 
wrap of textile; sanitary flannel; washing mitts; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; face towels 
of textile; flannel [fabric]; fabric; fabrics for textile use; 
labels of cloth; table cloth of textile; upholstery 
fabrics; bed clothes; knitted fabric.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 אייר תשע"ה - 6130/04/2015



 Owners

Name: CLEMBON CO., LTD.

Address: (Jangan-dong) Basement Floor,147 Janghan-ro, 
Dongdaemun-gu, Seoul, 130-838, Republic of Korea

Republic of Korea, 21/06/2012, No. 7020120000380 דרום קוריאה, 21/06/2012, מספר 7020120000380

Class: 21 סוג: 21

brushes for cleaning furniture; furniture dusters; 
polishing apparatus and machines, for household 
purposes, non-electric; sponges for household 
purposes; smoke absorbers for household purposes; 
polishing leather; polishing materials for making 
shiny, except preparations, paper and stone; shoe 
polishing cloth; pads for cleaning; feather-dusters; 
mop wringers; shoe polishing cloth; pads for cleaning; 
feather-dusters; mop wringers; lamp-glass brushes; 
plungers for clearing blocked drains; dusting cloths 
[rags]; dusters; mops; cloth for washing floors; dusting 
apparatus, non-electric; brooms; clothes-pegs; 
washtubs; washing boards; clothes racks, for drying; 
scrubbing brushes; saucepan scourers of metal; 
cleaning instruments, hand-operated; carpet beaters 
[hand instruments]; dishwashing brushes; dustbins; 
dust-pans; cloth for washing glass; dishwashing 
brushes; steel wool for cleaning; rags for cleaning; 
cotton waste for cleaning; buckskin for cleaning; 
cleaning tow; chamois leather for cleaning; scrapers 
for cleaning purposes; wool waste for cleaning; carpet 
sweepers; brushes for cleaning tanks and containers; 
trash cans.

י"א אייר תשע"ה - 6230/04/2015



Trade Mark No. 256494 מספר סימן

Application Date 15/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1162075 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue La Boétie, F-75008 Paris, France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer databases; clinical 
evaluation software; parts and component parts for 
all the aforesaid goods.

Class: 10 סוג: 10

Medical testing apparatus and instruments; parts and 
component parts for all the aforesaid goods.

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

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

France, 19/12/2012, No. 12 3 970 032 צרפת, 19/12/2012, מספר 032 970 3 12

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

י"א אייר תשע"ה - 6330/04/2015



Trade Mark No. 256504 מספר סימן

Application Date 08/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077338 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Deutsche Vortex GmbH & Co. KG

Address: Kästnerstr. 6, 71642 Ludwigsburg, Germany

(Germany Kommanditgesellschaft)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Pumps and parts therefor, included in this class, in 
particular warm water circulating pumps and parts 
therefor.

Class: 11 סוג: 11

Flow heaters and instantaneous water heaters, 
included in this class; apparatus for decalcifying 
water.

י"א אייר תשע"ה - 6430/04/2015



Trade Mark No. 256664 מספר סימן

Application Date 29/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1162630 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Adhesives for affixing false hair; almond oil in the 
nature of cosmetic oils; almond soap; cosmetic 
preparations for bath; shaving soaps; lipsticks; 
beauty masks; skin whitening creams; mouth 
washes; nail polish; make-up preparations; hair 
lotions; hair colorants; hair waving preparations; eau 
de Cologne; cosmetic pencils; cosmetic creams; 
make-up removing preparations; lavender water; 
toilet water; depilatories; depilatory wax; extracts of 
flowers sold as components of cosmetics; oils for 
cosmetic purposes; oils for toiletry purposes; lotions 
for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet 
purposes; eyebrow cosmetics; shampoos; perfumes; 
nail care preparations; perfumery; cosmetic 
preparations for skincare; soap for foot perspiration; 
pomades for cosmetic purposes; make-up powder; 
shaving preparations; deodorant soap; cakes of 
soap; eyebrow pencils; talcum powder; 
antiperspirants; antiperspirant soap; almond milk for 
cosmetic purposes; sun tanning preparations; 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
deodorants for personal use; astringents for cosmetic 
purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
adhesives for cosmetic purposes; after shave lotions; 
mascara; breath freshening sprays; dental bleaching 
gels; air fragrancing preparations; douching 
preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes; aloe vera preparations for cosmetic 
purposes; massage gels other than for medical 
purposes; lip glosses; dry shampoos; nail art stickers; 
cosmetic sunscreen preparations.

י"א אייר תשע"ה - 6530/04/2015



 Owners

Name: PROFESSIONE BELLEZZA SRL

Address: Piazzale Biancamano, 8, I-20121 Milano (MI), 
Italy

(Italy Private Limited Company)

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertising by mail order; updating of 
advertising material; dissemination of advertising 
matter, rental of advertising space; commercial 
information and advice for consumers; telephone 
answering for unavailable subscribers; presentation 
of goods on communication media for retail 
purposes; compilation of information into computer 
databases; compilation of statistics; demonstration of 
goods; direct mail advertising; distribution of 
samples; document reproduction; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
import-export agencies; layout services for 
advertising purposes; marketing services; marketing 
research; marketing studies; modelling for advertising 
or sales promotion; on-line advertising on a computer 
network; market opinion polling; organization of trade 
fairs for commercial or advertising purposes; outdoor 
advertising; production of advertising films; public 
relations; publication of publicity texts; publicity 
material rental; administrative processing of purchase 
orders; radio advertising; sales promotion for others; 
secretarial services; shop window dressing; 
telemarketing services; television advertising.  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/01/2013, No. MI2013C000227 MI2013C000227 איטליה, 10/01/2013, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 35 סוג: 35

י"א אייר תשע"ה - 6630/04/2015



Trade Mark No. 256698 מספר סימן

Application Date 27/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163091 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; instructional and teaching materials 
(except apparatus).

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office services; business information 
and consultancy particularly in relation to assessment 
of accordance with specified requirements 
(standards, norms); business consultancy services in 
relation to medical devices and equipment used in 
potentially explosive environments.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; arranging of 
workshops and seminars; training and advanced 
training methods.

י"א אייר תשע"ה - 6730/04/2015



Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design consultancy services in 
relation to medical devices and equipment used in 
potentially explosive environments; research services 
in relation to medical devices and equipment used in 
potentially explosive environments; certification 
services related to safety and quality standards for 
medical devices and equipment used in potentially 
explosive environments; verification services, namely 
verifying compliance to safety and quality standards 
for medical devices and equipment used in 
potentially explosive environments; testing, product 
testing and inspection services; product mapping 
services to categorize devices and equipment into 
risk classes in accordance with EU directives and risk 
protection; testing, analysis and evaluation of medical 
devices and equipment for use in potentially 
explosive environments; safety testing and 
certification services for medical devices and 
equipment for use in explosive environments; testing 
of services, systems, processes, products and 
equipment by means of certification criteria based on 
nationally and internationally recognized standards 
and guidelines; consultancy in relation to quality 
control, quality inspection and quality assurance; use 
of standardization, quality inspection and 
performance testing services; issuance of safety and 
quality standards certificates for medical devices and 
equipment used in potentially explosive 
environments.

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

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

Norway, 28/10/2011, No. 201112289 נורבגיה, 28/10/2011, מספר 201112289

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 6830/04/2015



 Owners

Name: DNV Nemko Presafe AS

Address: Gaustadalléen 30, N-0373 Oslo, Norway

(Norway Limited Liability 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

י"א אייר תשע"ה - 6930/04/2015



Trade Mark No. 256885 מספר סימן

Application Date 10/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163555 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tata Steel UK Limited

Address: 30 Millbank, London SW1P 4WY, United 
Kingdom

(United Kingdom 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: 6 סוג: 6

Products made of common metals and their alloys, 
namely  armour plate, metal building materials, metal 
pipes, plates, strips, sheets, coils; steel pipes, plates, 
strips, sheets coils.

Class: 12 סוג: 12

Armour plates (shaped) for vehicles.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials, namely metal treatment.

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

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

European Community Trade Mark, 05/12/2012, No. 
011400843

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/12/2012, מספר 
011400843

Class: 6 סוג: 6

Class: 12 סוג: 12

Class: 40 סוג: 40

י"א אייר תשע"ה - 7030/04/2015



Trade Mark No. 256911 מספר סימן

Application Date 26/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163890 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Frans Nooren Afdichtingssystemen B.V.

Address: Gasselterstraat 20, NL-9503 JB 
STADSKANAAL, Netherlands

(NL 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Preservative agents not included in other classes for 
protection against rust and corrosion and against 
damage in wood, metals, plastics and other 
materials; products for preventing rust and corrosion.

Class: 17 סוג: 17

Visco -elastic sealants and sealing pastes; packaging 
materials of rubber or plastics; caulking materials, 
insulating materials; flexible tubes, not of metal; seals 
and adhesive tapes other than for medical, office or 
household use; caulking pastes.

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

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

Benelux, 08/03/2013, No. 1264521 בנלוקס, 08/03/2013, מספר 1264521

Class: 2 סוג: 2

Class: 17 סוג: 17

י"א אייר תשע"ה - 7130/04/2015



Trade Mark No. 256914 מספר סימן

Application Date 07/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163899 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 011104502

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
011104502

Dated 28/12/2012 (Section 16) מיום 28/12/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Grundig Multimedia B.V.

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

(Netherlands Private Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus and installations (lighting 
installations for vehicles, interior and exterior 
spaces); apparatus and installations for cooking, 
heating and vapour producing (including electric 
ovens, microwave ovens, gas ovens, electric heating 
apparatus or heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels); air conditioning devices; cooling 
apparatus, namely refrigerators, milk coolers, water 
coolers, ice-boxes, ice machines and devices, 
freezers; electric and gas operated apparatus, 
machines and devices used in cooling, drying and 
boiling (including electric and heating-operated 
laundry dryers, hair dryers and hand drying 
apparatus); industrial type cooking, drying and 
cooling installations; laundry dryers.

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

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

European Community Trade Mark, 08/08/2012, No. 
011104502

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/08/2012, מספר 
011104502

Class: 11 סוג: 11

י"א אייר תשע"ה - 7230/04/2015



Trade Mark No. 256953 מספר סימן

Application Date 31/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1005953 מספר סימן בינלאומי

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

 Owners

Name: Internationale Vereniging TRAPPIST

Address: Donkerstraat 12, B-8640 WESTVLETEREN, 
Belgium

(Belgium International association)

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: 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.

י"א אייר תשע"ה - 7330/04/2015



Trade Mark No. 257071 מספר סימן

Application Date 21/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1164435 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Black, white and 
pink (pantone 1765C). as shown in the mark.

 Owners

Name: MACROMEX SRL

Address: 8 Inginerilor Tei St, Bl. T31B, 5th Floor, AP. 59, 
District 2, Bucharest, Romania

(ROMANIA LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink.

י"א אייר תשע"ה - 7430/04/2015



Trade Mark No. 257074 מספר סימן

Application Date 21/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1164450 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software in the form of applications (apps) for 
electronic devices and mobile telephones; data 
recorded in electronic form (downloadable); 
electronic publications (downloadable); gift vouchers, 
voucher cards, loyalty cards, bonus cards, discount 
cards and other cards (encoded).

Class: 35 סוג: 35

Promoting the sale of goods and services of others; 
arranging of contracts, for others, for the providing of 
services; arranging of contracts, for others, for the 
buying and selling of goods; marketing, for others, via 
mobile telephones, other mobile apparatus and via 
the Internet, of goods and services by means of 
providing product reviews; organisation of the 
distribution of gift vouchers, gift cheques, value 
cheques, discount stamps and coupons via mobile 
phones, other mobile devices, and via the Internet; 
providing websites with coupons, discounts, price 
comparison information, product reviews, links to the 
websites of others, and discount information; 
development, implementation, arranging and 
conducting of gift, voucher, loyalty, bonus, gift card 
and discount systems; presentation of companies on 
the Internet and other media; presentation of goods 
on communications media; arranging of trading and 
economical contacts, also over the Internet; 
arranging of commercial transactions, for others, 
including within the framework of e-commerce; price 
comparison services; provision of auctioneering 
services on the Internet; consumer consultancy; 
advertising; rental of advertising space on the 
Internet (banner exchange); advertising on the 
Internet, for others.

Class: 36 סוג: 36

Issue of tokens of value, gift cheques, value 
cheques, discount stamps and coupons; financial 
affairs; monetary affairs.

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

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

European Community Trade Mark, 06/09/2012, No. 
011168309

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/09/2012, מספר 
011168309

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

י"א אייר תשע"ה - 7530/04/2015



 Owners

Name: CupoNation GmbH

Address: Dingolfinger Strasse 15, 81673 Munchen, 
Germany

Class: 36 סוג: 36

י"א אייר תשע"ה - 7630/04/2015



EVENTUS DIAGNOSTICS

Trade Mark No. 257210 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eventus Diagnostics, Inc. 

Address: 200 South Biscayne Blvd, Suite 3900, Miami, 
FLORIDA, 33131, U.S.A.

Corporation Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical diagnostic tests for use in the field of cancer; 
all included in class 5

בדיקות אבחון רפואי בתחום של סרטן; הנכללים כולם בסוג 5   
                                                    

Class: 42 סוג: 42

Medical and scientific research services in the field of 
cancer diagnostics; all included in class 42

שירותי מחקר מדעי ורפואי בתחום של אבחון סרטן; הנכללים 
כולם בסוג 42                                                                 

        

Class: 44 סוג: 44

Medical diagnostic testing and reporting services; all 
included in class 44

שירותי בדיקות אבחון רפואי ודיווח; 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., 03/05/2013, No. 85/922575 ארה"ב, 03/05/2013, מספר 85/922575

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

י"א אייר תשע"ה - 7730/04/2015



Trade Mark No. 257300 מספר סימן

Application Date 26/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1165739 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAFE BOX S.r.l.

Address: Via Giovanni Battista Pirelli 9, I-20124 Milano, 
Italy

(Italy Societa' A Responsabilita' Limitata)

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: 35 סוג: 35

Production of advertising materials; advertising 
including on -line advertising on a computer network; 
advertising in periodicals, brochures and 
newspapers; business  advertising services relating 
to franchising; production of advertising matter and 
commercials;  business marketing services; business 
management planning; business promotion services; 
strategic business planning; promotion (advertising) 
of business; administration of business affairs; 
promotional marketing; business advertising services 
relating to franchising.

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services (food); services for providing 
food and drink.

י"א אייר תשע"ה - 7830/04/2015



Trade Mark No. 257351 מספר סימן

Application Date 26/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166281 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Pantone Black C 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus, instruments and devices for text, image, 
audio and video recording and reproduction, 
specifically including the ones containing books in 
electronic form.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications.

י"א אייר תשע"ה - 7930/04/2015



Trade Mark No. 257514 מספר סימן

Application Date 22/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166810 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: B. Braun Avitum AG

Address: Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 
Melsungen, 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: 10 סוג: 10

Haemodialysis apparatus.

י"א אייר תשע"ה - 8030/04/2015



Trade Mark No. 257529 מספר סימן

Application Date 29/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166949 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 
controlling and teaching apparatus and instrument, 
all for use with telecommunications, namely, 
apparatus for producing sound, images or data, 
namely, telephones, blank magnetic and optical data 
carriers, data processors and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers and computer 
central processors; computer interface apparatus, 
namely, computer modems, computer programs, 
namely, computer software and databases for use in 
operating telecommunications and business 
management systems, namely, online business and 
telecommunications networks; computer programs, 
namely, software used for the provision of online 
information services, software for network access 
control, creating and maintaining firewalls; computer 
programs for accessing a global computer network 
and interactive computer communications network; 
audio, video and data communications systems, 
namely, digital and analog signal transmitters, 
receivers and converters, radio and telephone 
transmitters, receivers and computer servers, 
stationary, wireless and cellular telephone systems, 
namely, telephone transmitters, receivers and 
converters and answering machines, 
telecommunication, transmission, receiving and 
storage apparatus, namely, telephone transmitters, 
receivers and converters, electronic mail apparatus, 
namely, computer hardware and computer software 
for electronic exchange of data images and 
messages, remote controls for radios, televisions, 
stereos and set-top boxes; pre-paid telephone calling 
cards, magnetically encoded, and blank smart cards; 
teleconferencing equipment, namely, telephones, 
telephone sets with screens and keyboard, video 
cameras; audiovisual teaching equipment, namely, 
multimedia projectors, video cameras; intercoms; 
telephones, telephone switches, telephone 
answering machine telephone networks, namely, 
network access server hardware, telephone wires, 
teleprinters, radio telephone equipment and 
accessories, namely, call boxes, telephone units, 
namely, telephones and audio operated electric 
relays, wireless and cellular telephones, pagers; 
personal communications equipment, namely, 
personal digital assistants (PDA), calculators and 
related computer peripherals.

י"א אייר תשע"ה - 8130/04/2015



Class: 35 סוג: 35

Business management services, namely, managing 
office functions in the nature of wireless Internet, 
office space and utilities for others; incubations 
services, namely, providing works space containing 
business equipment to start-ups and existing 
businesses; management on behalf of industrial and 
commercial enterprises in terms of supplying them 
with office requisites; business consulting services; 
incubation services, namely, business management 
consulting and advisory services therefor in the areas 
of corporate formation, funding strategy, corporate 
growth strategy, innovation and growth processes, 
organizational transformation, and talent 
management and development strategies; 
association services, namely, promoting the services 
of parties or organizations offering startup accelerator 
programs; business development services, namely 
providing start-up support for businesses of others.

Class: 36 סוג: 36

Capital investment consultation; capital investment 
services; equity capital investment; management of a 
capital investment fund; providing working capital; 
providing working capital financing to start-ups and 
existing businesses; venture capital funding services 
to emerging and start-up companies and existing 
businesses; venture capital services, namely, 
providing financing to emerging and start-up 
companies and existing businesses; incubations 
services, namely, rental of office space to start-ups 
and existing businesses.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, electric, digital, 
cellular and wireless transmission of voice, data, 
information, images, signals, messages and 
transmission of voice, data, images, audio, video and 
information via telephone, television and global 
communication networks; providing 
telecommunications connections over a global 
communications network; electronic mail, voice mail 
and messaging services, namely, the recording and 
storage and subsequent transmission of voice 
messages by telephone; audio and video 
teleconferencing; rental of telecommunications 
equipment, namely, equipment for electronic access 
to global telecommunications network, equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring 
voice, data, information, images, signals and 
messages; rental of equipment for transmitting, 
receiving, recording and monitoring computer 
programs for use in operating and accessing 
telecommunications systems, namely, rental of 
equipment for telecommunications; providing access 
to computer information telecommunication networks; 
personal communications services; paging services; 
electronic mail services; transmission and broadcast 
of audio and video programming by satellite; 
providing multiple-user access to a global 
communication network.

י"א אייר תשע"ה - 8230/04/2015



Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting business seminars in the 
field of crowd funding, fundraising, start-ups and 
venture capital; business training; business training 
consultancy services; business training in the field of 
fundraising, start-ups and venture capital; 
educational services relating to fundraising, start-ups 
and venture capital; educational services, namely, 
conducting crowd funding, fundraising in the field of 
crowd funding, fundraising and distribution of 
educational materials in connection therewith; 
educational services, namely, providing educational 
speakers in the field of fundraising, start-ups and 
venture capital; educational services, namely, 
providing incentives to fundraising, startups to 
demonstrate excellence in the field of crowd funding, 
fundraising, start-ups and venture capital; 
educational services, namely, providing incentives to 
crowd funding, fundraising and start-ups; educational 
services, namely, providing internships and exchange 
programs in the fields of crowd funding, fundraising 
and start-ups; entertainment and educational 
services in the nature of competitions in the field of 
entertainment, education, culture, sports, and other 
non-business and non-commercial fields; 
entertainment and educational services in the nature 
of on-line competitions in the field of entertainment, 
education, culture, sports, and other non-business 
and non-commercial fields; entertainment services, 
namely, conducting parties for the purpose of dating 
and social introduction for adults; organizing live 
exhibitions and conferences in the fields of 
education, culture, sports and entertainment for non-
business and non-commercial purposes; public 
sector business training; teaching and training in 
business, industry and information technology; 
education and entertainment services, namely, 
continuing programs in the field of business, 
business growth, business management, business 
development and business start-ups.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming services for others, namely, 
computer programming of data processing computer 
software for others; consulting in the field of 
telecommunication technology; rental of computer 
software and hardware for online access; rental of 
computers for data processing; generation of data 
processing programs, namely, development and 
creation of computer programs for data processing; 
computer services in the nature of Web page hosting 
services, namely, hosting and maintaining an on-line 
Web site for others that provides information in the 
field of telecommunications technology; consulting 
and design services, namely, computer software 
design and computer hardware design in the fields of 
information technology, computer software 
programming and telecommunications technology; 
installation, maintenance and repair of computer 
software.

י"א אייר תשע"ה - 8330/04/2015



 Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 
Germany

(Germany Joint Stock Corporation 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

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; personal and 
social services provided by third parties to meet 
individual needs; Internet based social networking, 
introduction, and dating services; Internet-based 
dating, social introduction and social networking 
services; legal consulting services in the field of 
crowd funding, fundraising, start-ups; legal services, 
namely, providing customized documentation, 
information, counseling, advice and consultation 
services in all areas of crowd funding, fundraising 
and start-ups; running personal errands for others, in 
business establishments, office buildings, hotels, 
residential complexes and homes; personal reminder 
services in the area of upcoming important dates and 
events.

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

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

Germany, 27/04/2012, No. 30 2012 027 531.1/38 גרמניה, 27/04/2012, מספר 531.1/38 027 2012 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

י"א אייר תשע"ה - 8430/04/2015



Trade Mark No. 257530 מספר סימן

Application Date 31/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166950 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric, electronic, optical, measuring, signalling, 
controlling and teaching apparatus and instrument, 
all for use with telecommunications, namely, 
apparatus for producing sound, images or data, 
namely, telephones, blank magnetic and optical data 
carriers, data processors and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers and computer 
central processors; computer interface apparatus, 
namely, computer modems, computer programs, 
namely, computer software and databases for use in 
operating telecommunications and business 
management systems, namely, online business and 
telecommunications networks; computer programs, 
namely, software used for the provision of online 
information services, software for network access 
control, creating and maintaining firewalls; computer 
programs for accessing a global computer network 
and interactive computer communications network; 
audio, video and data communications systems, 
namely, digital and analog signal transmitters, 
receivers and converters, radio and telephone 
transmitters, receivers and computer servers, 
stationary, wireless and cellular telephone systems, 
namely, telephone transmitters, receivers and 
converters and answering machines, 
telecommunication, transmission, receiving and 
storage apparatus, namely, telephone transmitters, 
receivers and converters, electronic mail apparatus, 
namely, computer hardware and computer software 
for electronic exchange of data images and 
messages, remote controls for radios, televisions, 
stereos and set-top boxes; pre-paid telephone calling 
cards, magnetically encoded, and blank smart cards; 
teleconferencing equipment, namely, telephones, 
telephone sets with screens and keyboard, video 
cameras; audiovisual teaching equipment, namely, 
multimedia projectors, video cameras; intercoms; 
telephones, telephone switches, telephone 
answering machine telephone networks, namely, 
network access server hardware, telephone wires, 
teleprinters, radio telephone equipment and 
accessories, namely, call boxes, telephone units, 
namely, telephones and audio operated electric 
relays, wireless and cellular telephones, pagers; 
personal communications equipment, namely, 
personal digital assistants (PDA), calculators and 
related computer peripherals.

י"א אייר תשע"ה - 8530/04/2015



Class: 35 סוג: 35

Business management services, namely, managing 
office functions in the nature of wireless Internet, 
office space and utilities for others; incubations 
services, namely, providing works space containing 
business equipment to start-ups and existing 
businesses; management on behalf of industrial and 
commercial enterprises in terms of supplying them 
with office requisites; business consulting services; 
incubation services, namely, business management 
consulting and advisory services therefor in the areas 
of corporate formation, funding strategy, corporate 
growth strategy, innovation and growth processes, 
organizational transformation, and talent 
management and development strategies; 
association services, namely, promoting the services 
of parties or organizations offering startup accelerator 
programs; business development services, namely 
providing start-up support for businesses of others.

Class: 36 סוג: 36

Capital investment consultation; capital investment 
services; equity capital investment; management of a 
capital investment fund; providing working capital; 
providing working capital financing to start-ups and 
existing businesses; venture capital funding services 
to emerging and start-up companies and existing 
businesses; venture capital services, namely, 
providing financing to emerging and start-up 
companies and existing businesses; incubations 
services, namely, rental of office space to start-ups 
and existing businesses.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, electric, digital, 
cellular and wireless transmission of voice, data, 
information, images, signals, messages and 
transmission of voice, data, images, audio, video and 
information via telephone, television and global 
communication networks; providing 
telecommunications connections over a global 
communications network; electronic mail, voice mail 
and messaging services, namely, the recording and 
storage and subsequent transmission of voice 
messages by telephone; audio and video 
teleconferencing; rental of telecommunications 
equipment, namely, equipment for electronic access 
to global telecommunications network, equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring 
voice, data, information, images, signals and 
messages; rental of equipment for transmitting, 
receiving, recording and monitoring computer 
programs for use in operating and accessing 
telecommunications systems, namely, rental of 
equipment for telecommunications; providing access 
to computer information telecommunication networks; 
personal communications services; paging services; 
electronic mail services; transmission and broadcast 
of audio and video programming by satellite; 
providing multiple-user access to a global 
communication network.

י"א אייר תשע"ה - 8630/04/2015



Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting business seminars in the 
field of crowd funding, fundraising, start-ups and 
venture capital; business training; business training 
consultancy services; business training in the field of 
fundraising, start-ups and venture capital; 
educational services relating to fundraising, start-ups 
and venture capital; educational services, namely, 
conducting crowd funding, fundraising in the field of 
crowd funding, fundraising and distribution of 
educational materials in connection therewith; 
educational services, namely, providing educational 
speakers in the field of fundraising, start-ups and 
venture capital; educational services, namely, 
providing incentives to fundraising, startups to 
demonstrate excellence in the field of crowd funding, 
fundraising, start-ups and venture capital; 
educational services, namely, providing incentives to 
crowd funding, fundraising and start-ups; educational 
services, namely, providing internships and exchange 
programs in the fields of crowd funding, fundraising 
and start-ups; entertainment and educational 
services in the nature of competitions in the field of 
entertainment, education, culture, sports, and other 
non-business and non-commercial fields; 
entertainment and educational services in the nature 
of on-line competitions in the field of entertainment, 
education, culture, sports, and other non-business 
and non-commercial fields; entertainment services, 
namely, conducting parties for the purpose of dating 
and social introduction for adults; organizing live 
exhibitions and conferences in the fields of 
education, culture, sports and entertainment for non-
business and non-commercial purposes; public 
sector business training; teaching and training in 
business, industry and information technology; 
education and entertainment services, namely, 
continuing programs in the field of business, 
business growth, business management, business 
development and business start-ups.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming services for others, namely, 
computer programming of data processing computer 
software for others; consulting in the field of 
telecommunication technology; rental of computer 
software and hardware for online access; rental of 
computers for data processing; generation of data 
processing programs, namely, development and 
creation of computer programs for data processing; 
computer services in the nature of Web page hosting 
services, namely, hosting and maintaining an on-line 
Web site for others that provides information in the 
field of telecommunications technology; consulting 
and design services, namely, computer software 
design and computer hardware design in the fields of 
information technology, computer software 
programming and telecommunications technology; 
installation, maintenance and repair of computer 
software.

י"א אייר תשע"ה - 8730/04/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Magenta and 
black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 
Germany

(Germany Joint Stock Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; personal and 
social services provided by third parties to meet 
individual needs; Internet based social networking, 
introduction, and dating services; Internet-based 
dating, social introduction and social networking 
services; legal consulting services in the field of 
crowd funding, fundraising, start-ups; legal services, 
namely, providing customized documentation, 
information, counseling, advice and consultation 
services in all areas of crowd funding, fundraising 
and start-ups; running personal errands for others, in 
business establishments, office buildings, hotels, 
residential complexes and homes; personal reminder 
services in the area of upcoming important dates and 
events.

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

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

Germany, 22/05/2012, No. 30 2012 031 186.5/38 גרמניה, 22/05/2012, מספר 186.5/38 031 2012 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

י"א אייר תשע"ה - 8830/04/2015



Trade Mark No. 257542 מספר סימן

Application Date 10/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1167184 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes namely, 
boxes of paper, table cloths of paper, table napkins 
of paper, cardboard articles in particular, 
geographical maps, planispheres made of 
cardboards, placards made of cardboard, signboards 
made of cardboard; photographs; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); paper and 
cardboard packages, especially cigarette packages; 
boxes of cardboard; wrappings and packages 
(stationery); packing paper, cigar bands; stationery; 
forms (printed); pamphlets; writing pads; placards of 
paper or cardboard; posters; decalcomanias; labels, 
not of textile; calendars; catalogues; folders 
(stationery); files (office requisites); bags (envelopes, 
pouches) of paper or plastics, for packaging.

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 34 סוג: 34

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

Class: 35 סוג: 35

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

י"א אייר תשע"ה - 8930/04/2015



 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

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 125655 בולגריה, 26/10/2012, מספר 125655

Class: 16 סוג: 16

Class: 32 סוג: 32

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

י"א אייר תשע"ה - 9030/04/2015



CALGON

Trade Mark No. 257598 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Reckitt Benckiser N.V.

Address: Siriusdreef 14, Hoofddorp, 2132 WT, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical for use in industry; descaling agents and 
substances for use in industry; water softener, other 
than for household purposes; protective preparations 
for glassware, porcelain and earthenware, crockery 
and other kitchenware; products for the prevention of 
tarnishing of kitchenware and glassware for use in 
industry; all aforementioned goods with or without a 
disinfective component; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה; אמצעים וחומרים למניעת אבנית 
לשימוש בתעשייה ; מרככי מים, שאינם למטרות ביתיות; 

תכשירים להגנה על כלי זכוכית, פורצלן וחימר, כלי חרס וכלי 
מטבח אחרים; מוצרים למניעת הכתמה של כלי מטבח וכלי 
זכוכית לשימוש בתעשייה; כל הסחורות האמורות עם או ללא 
רכיב מחטא; הנכללים כולם בסוג 1                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, 
fluid or gel form; laundry preparations for dry 
cleaner's; polishing preparations for kitchen and 
glassware; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; carpet cleaners; detergents; soaps; 
decalcifying and descaling preparations and means 
for domestic use; fabric softeners, laundry additives; 
stain removing preparations; water softeners for 
domestic use; all aforementioned goods with or 
without a disinfective component; all included in class 
3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה ובהדחת 
כלים, בין אם במצב מוצק, נוזל או ג'ל; תכשירי כביסה לניקוי 
יבש; תכשירי הברקה למטבח ולזכוכית; תכשירים לניקוי, 

הברקה, שפשוף ומירוק; תכשירים לניקוי שטיחים; דטרגנטים, 
סבונים; תכשירים להסרת סיד ומניעת אבנית לשימוש ביתי; 
מרככי בדים, תוספים לכביסה; תכשירים להסרת כתמים; 

מרככי מים לשימוש ביתי; כל הסחורות האמורות עם או ללא 
רכיב מחטא; הנכללים כולם בסוג 3                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

י"א אייר תשע"ה - 9130/04/2015



GLASSWARE

Trade Mark No. 257621 מספר סימן

Application Date 25/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Google Inc.

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

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; Cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; Computer software ; all included in class 
9

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול 

וחוזי; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים, 
מחשבים; תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

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. ; all included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של חומרת 
ותוכנת 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)

European Community Trade Mark, 16/04/2013, No. 
011740768

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/04/2013, מספר 
011740768

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 9230/04/2015



Trade Mark No. 257695 מספר סימן

Application Date 24/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1167990 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic applications and 
publications in connection with the environment and 
security, including emergencies during natural and 
man-made disasters.

Class: 42 סוג: 42

Collection, analysis and processing of data in 
connection with the environment, particularly of data 
obtained by means of land, sea and air monitoring 
and relating, including weather and geophysical 
hazards, to natural or man-made disasters and to 
climate change; provision of information online in 
connection with the environment, particularly of data 
obtained by means of land, sea and air monitoring 
and relating, including weather and geophysical 
hazards, to natural or man-made disasters and to 
climate change.

Class: 45 סוג: 45

Collection, analysis and processing of data in the 
field of security, including in connection with border 
control, marine monitoring and control of natural or 
man-made disasters; provision of information on line 
in the field of security, including in connection with 
border control, marine monitoring and control of 
natural or man-made disasters.

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

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

European Community Trade Mark, 30/11/2012, No. 
011389707

איחוד האירופי לסימני מסחר, 30/11/2012, מספר 
011389707

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

י"א אייר תשע"ה - 9330/04/2015



 Owners

Name: The European Union, represented by the 
European Commission

Address: Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium

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 אייר תשע"ה - 9430/04/2015



Trade Mark No. 257711 מספר סימן

Application Date 16/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1168184 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

Address: Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany

(Germany 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes.

י"א אייר תשע"ה - 9530/04/2015



Trade Mark No. 257762 מספר סימן

Application Date 14/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOLO NATURE PRODUCTS LTD. שם: סולו מוצרים טבעיים בע"מ

Address: 29 Ein Yahav, D.N. Arava, 86820, Israel כתובת : עין יהב 29, ד.נ. ערבה, 86820, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.       .תמרוקים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements. תוספי תזונה.           

י"א אייר תשע"ה - 9630/04/2015



VADEYON 

Trade Mark No. 257849 מספר סימן

Application Date 01/08/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, vaccines, diagnostic 
preparations for medical use; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, חיסונים, תכשירים אבחוניים לשימוש רפואי; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

    

י"א אייר תשע"ה - 9730/04/2015



Trade Mark No. 257957 מספר סימן

Application Date 10/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0647604 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Serge BLANCO

Address: Rue Chiquito de Cambo, F-64200 BIARRITZ, 
France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"א אייר תשע"ה - 9830/04/2015



Trade Mark No. 257964 מספר סימן

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0804516 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARKRAY, Inc.

Address: 57, Nishiaketa-cho, Higashi-kujo, Minamu-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 601-8045, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chemical preparations for pharmaceutical purposes; 
diagnostic preparations for medical use; diagnostic 
reagents; diagnostic reagents for clinical chemical 
analyzing; diagnostic multiple reagents for urine 
analysis; diagnostic multiple reagents for blood 
analysis; diagnostic reagents for measuring glucose; 
diagnostic reagents for immunoassay analysis; 
diagnostic reagents for analyzing electrolyte in body 
fluid.

Class: 10 סוג: 10

Diagnostic apparatus for medical purposes; clinical 
chemical analyzing apparatus; diagnostic apparatus 
for urine analysis; diagnostic apparatus for blood 
analysis; diagnostic body fluid osmometers; 
diagnostic apparatus for measuring electrolyte in 
body fluid; diagnostic apparatus for measuring 
glucose; electrodes for medical use; immunological 
testing apparatus; immunochemical analyzing 
apparatus; blood cell counters; parts and fittings for 
all the aforementioned goods, all included in this 
class.

י"א אייר תשע"ה - 9930/04/2015



DREAM KIDS

Trade Mark No. 257999 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

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

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

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

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail marketing and operation of 
chain of stores for the sale of clothing, footwear and 
fashion accessories; all included in class 35.

שיווק סיטונאי וקמעונאי והפעלת רשת חנויות לממכר ביגוד, 
הנעלה ואביזרי אופנה;  הנכללים כולם בסוג 35.                     
                                                                                    

י"א אייר תשע"ה - 10030/04/2015



Trade Mark No. 258007 מספר סימן

Application Date 04/08/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals; Plastic adhesives not for stationery or 
household purposes; Plant growth regulating 
preparations; Fertilizers; Ceramic glazings; Higher 
fatty acids; Nonferrous metals; Non-metallic minerals; 
Chemical compositions for developing, printing and 
enlarging photographs; Reagent paper [not for 
medical purposes]; Artificial sweeteners; Flour and 
starch for industrial purposes; Unprocessed plastics 
[plastics in primary form]; Pulp, namely groundwood 
pulp, and chemical pulps; Blueprint paper; 
Photographic paper; Photographic sensitizers; 
Photographic dry plates; Photographic developers; 
Flash powder; Photographic fixers; Unexposed 
Photographic Films; Cinematographic film, sensitized 
but not exposed; X-ray films, sensitized but not 
exposed; Fire extinguishing compositions; Brake 
fluid; Chemical additives for oils; all included in class 
1

כימיקלים; דבקים פלסטיקים לא למטרות ביתיות או לשימוש על 
נייר-כתיבה; תכשירי ויסות לגידול צמחים; דשנים; זיגוג קרמי; 

חומצות שומן גבוה; מתכות לא ברזליות; מינראליים לא 
מתכתיים; הרכבים כימיים לפיתוח, הדפסה והגדלת צילומים; 
נייר ריאגנט [לא למטרות רפואיות]; ממתיקים מלכותיים; קמח 
ועמילן למטרות תעשייתיות; פלסטיקים לא מעובדים [פלסטיקים 

בצורתם הראשוני]; עיסה, דהיינו עיסת שבבים עץ ועיסה 
כימית; נייר העתקי אור; נייר צילום; מפעילי צילום; לוחיות צילום 
יבשות; מפתחי צילום; אבקת פלאש; קובעי צילום; חומרים 
לצילום שאינם חשופים; סרט סינמטוגרפי, רגישה אך ללא 

חשיפה; סרטי רנטגן, רגישה אך ללא חשיפה; תערובות לכיבוי 
אש; נוזל בלם; תוספים כימיים לשמנים; הנכללים כולם בסוג 1.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 2 סוג: 2

Priming putty; all included in class 2.     .2 מילוי שכבת צבע יסוד; הנכללים כולם בסוג

Class: 11 סוג: 11

Set units of toilet bowl and seat; Set units of 
bathroom; Drying apparatus [for chemical 
processing]; Recuperators [for chemical processing]; 
Steamers [for chemical processing]; Evaporators [for 
chemical processing]; Distillers [for chemical 
processing]; Heat exchangers [for chemical 
processing]; Drying apparatus [for textile 
manufacture]; Milk sterilizers; Bread-making 
machines [for industrial purposes]; Plywood drying 
machines; Industrial furnaces; Nuclear reactors 
[atomic piles]; Drying apparatus for harvest; Forage 
drying apparatus; Boilers [other than parts of prime 
movers, engines]; Air-conditioning apparatus [for 
industrial purposes]; Freezing machines and 
apparatus; Laundry dryers [electric, for industrial 
purposes]; Machines and apparatus for use in beauty 
salons or barbers' shops [not including "hairdressing 
chairs"]; Cooking equipment for industrial purposes; 
Industrial dish drying apparatus and installations; 
Dish disinfectant apparatus for industrial purposes; 
Tap water faucets; Level controlling valves for tanks; 

יחידות סט של אסלות ומושב; יחידות סט של חדרי אמבט; 
התקני ייבוש [לעיבוד כימי]; מחזירי חום [לעיבוד כימי]; סירי 
לחץ [לעיבוד כימי], מאיידים [לעיבוד כימי], מזקקות [לעיבוד 

כימי]; מחליפי חום [לעיבוד כימי]; התקני ייבוש [לייצור 
טקסטיל]; מחטאי חלב; אופה לחם [למטרות תעשיות]; מכונות 
ייבוש לביד; כבשנים תעשייתיים; כורים גרעיניים; התקני ייבוש 
קציר; התקני ייבוש חציר; דודים [מלבד חלקים של מניע עיקרי, 
מנועים]; התקני מזגנים [למטרות תעשיות]; התקנים ומכשירים 
להקפאה; מייבשי כביסה [חשמליים, לשימוש תעשייתי]; מכונות 
והתקנים לשימוש במכוני יופי או מספרות [לא כולל "כיסאות 
תספורת"]; ציוד בישול למטרות תעשייתיות; התקנים ומתקני 
ייבוש כלים תעשייתי; התקני חיטוי כלים למטרות תעשייתיות; 
ברזי יציאת מים; שסתומי שליטה ברמה למכלים; ברזי קו צינור; 

מכלי טיפול במים משומשים [למטרות תעשייתיות]; מכלים 
זיהומיים [למטרות תעשייתיות]; משרפות אשפה למטרות 
תעשייתיות; משרפות אשפה למטרות ביתיות; מחממי מים 
סולאריים; התקני טיהור מים; מנורות חשמליות והתקני אור 
אחרים; כלים אלקטאוטרמים ביתיים [מלבד למטרות יופי או 

סניטרי], דהיינו, מייבש כביסה [חשמלי, לשימוש ביתי], מלחלח 
[לשימוש ביתי], מטהרי מים לשימוש ביתי [חשמלי], מכשירי 
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Pipe line cocks; Waste water treatment tanks [for 
industrial purposes]; Septic tanks [for industrial 
purposes]; Garbage incinerators for industrial 
purposes; Garbage incinerators for household 
purposes; Solar water heaters; Water purifying 
apparatus; Electric lamps and other lighting 
apparatus; Household electrothermic appliances 
[other than for beauty or sanitary purposes], namely, 
laundry dryers [electric, for household purposes], 
humidifiers [for household purposes], water purifiers 
for household purposes [electric],  electric bath-water 
purifying apparatus for household purposes, air 
purifiers [for household purposes], dehumidifiers [for 
household purposes], electric fans [for household 
purposes], water ionizers [for household purposes], 
electrically heated carpets, electric cooking pots [for 
household purposes], electric coffee makers [for 
household purposes], Japanese electric leg-warming 
apparatus for household purposes [Electric kotatsu ], 
electric cooking stoves [for household purposes], 
electric radiant heaters [for household purposes], 
electric footwarmers [for personal use], electric 
toasters [for household purposes], Japanese hand 
warming apparatus for household purposes [Electric 
hibachi ], electric sleeping mattresses [for household 
purposes], electric kettles [for household purposes], 
electric blankets [for household purposes], electric 
refrigerators [for household purposes], electric 
freezers [for household purposes], electric cooking 
ovens [for household purposes], microwave ovens 
[cooking apparatus, for household purposes], 
electromagnetic induction cookers [for household 
purposes], futon driers [for household purposes], hot 
plates [for household purposes], electric space 
cooling apparatus [for household purposes], and 
range hoods [extractor hoods, for household 
purposes]; Household electrothermic appliances for 
beauty or sanitary purposes, namely facial equipment 
using ultrasonic waves for household purposes, and 
hair driers [for household purposes]; Washers for 
water taps; Gas water heaters [for household 
purposes]; Kitchen worktops with integrated sinks; 
Kitchen sinks; Ice chests [for household purposes, 
non-portable]; Ice-cooling refrigerators [for household 
purposes]; Household tap-water filters; Standing 
paper lanterns [Andon]; Portable paper lanterns 
[Chochin]; Gas lamps; Oil lamps; Lamp chimneys; 
Warming pans [non-electric]; Pocket warmers [non-
electric]; Japanese pocket warmers filled with fuel; 
Hot water bottles [for warming one's feet in bed]; 
Waste water treatment tanks for household 
purposes; Septic tanks for household purposes; 
Heating or cooling packs filled with chemical 
substances ready to react when required; Toilet stool 
units with a washing water squirter; Disinfectant 
dispensers for toilets; Toilet bowls; Toilet seats and 
Toilet seat adaptors for use with Japanese style toilet 
bowls; Bath fittings; Stoves for household purposes 
[non-electric]; Desalination plants; Pressure water 
tanks; Sauna bath installations; Air conditioning 
installations; Electric coffee makers; Humidifiers; LED 
flashlights; Flashlights; Electric toasters; all included 
in class 11.

טיהור מי אמבטיה חשמלי לשימוש ביתי, מטהרי אויר [לשימוש 
ביתי], מסיר לחות [לשימוש ביתי], מאווררים חשמליים [לשימוש 
ביתי], מיינני מים [לשימוש ביתי], שטיחים מחומצים חשמלית, 
סירי בישול חשמליים [לשימוש ביתי], מכונות קפה חשמליות 
[לשימוש ביתי], מתקן חימום רגלי יפני לשימוש ביתי [קוטטסו 
חשמלי], תנורי בישול חשמליים [לשימוש ביתי], מקרני חום 
חשמליים [לשימוש ביתי], מחממי רגליים חשמליים [לשימוש 

אישי], מצנמי לחם חשמליים [לשימוש ביתי], מתקן חימום ידיים 
יפני לשימוש ביתי [היבכי חשמלי], מזרן שינה חשמלי [לשימוש 
ביתי], קומקומים חשמליים [לשימוש ביתי], שמיכות חשמליות 
[לשימוש ביתי], מקררים חשמליים [לשימוש ביתי], מקפאים 
חשמליים [לשימוש ביתי], תנורי בישול חשמליים [לשימוש 

ביתי], תנורי מיקרוגל [כלי בישול, לשימוש ביתי], תנורי אפייה 
אלקטרומגנטי [לשימוש ביתי], מייבשי פוטונים [לשימוש ביתי], 
צלחות חמות [לשימוש ביתי], התקנים חשמליים ביתיים לקירור 
מרחבי [לשימוש ביתי], קולטי אדים [מסנני אדים, לשימוש 
ביתי]; כלים אלקטאוטרמים ביתיים למטרות יופי או סניטרי, 

דהיינו, מכשירים לטיפול פנים על ידי שימוש בגלים על-קוליים, 
לשימוש ביתי ומייבשים שיער [לשימוש ביתי]; שוטפים לברזי 
מים; מחממי מים בגז לשימוש ביתי; משטחי עבודה של מטבח 

עם כיורים כלולים; כיורים למטבח; שידות קרח [למטרות 
ביתיות, לא נייד]; מקפיאים מקררי קרח [למטרות ביתיות]; 
מסנני מי ברז ביתיים; פנס נייר עומד (אנדון) פנסי נייר ניידים 
(קוכין); מנורות גז; מנורות שמן; ארובות נורה; סירי חימום [לא 
חשמלי]; מחממי כיס [לא חשמלי]; מחממי כיס יפניים ממולא 
בדלק; בקבוקי מים חמים [לחימום רגליים במיטה]; מכלים 
לטיפול במים משומשים למטרות ביתיות; מכלים זיהומיים 

למטרות ביתיות; תחבושות חימום או קירור עם חומר כימי מוכן 
להגיב בעת הצורך; יחידות מושבי שירותים עם מתזי מים 

שוטפים; דיספנסרים מחטאים לבתי שימוש; אסלות; מושבי בית 
שימוש ומתאמים למושבי בית שימוש לשימוש עם אסלות 
בסגנון יפני; מתקני אמבטיות; כיריים למטרות ביתיות [לא 

חשמלי]; התקני חימום לא חשמליים למטרות ביתיות; מתקני 
התפלה; מכלי לחץ מים; התקני אמבטיות מרחץ אדים; התקני 
מזגנים; מכונות קפה חשמליים; מלחלחים; פנסי לד, פנסים, 

טוסטרים חשמליים; הנכללים בסוג 11.
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Class: 18 סוג: 18

Leather cloth; all included in class 18 בדי עור; הנכללים כולם בסוג 18.

           

Class: 21 סוג: 21

Non-electric cooking heaters [for household 
purposes]; all included in class 21

מחממים מבשלים לא חשמליים [למטרות ביתיות]; הנכללים 
כולם בסוג 21.                                 

Class: 24 סוג: 24

Woven fabrics [other than "edging ribbons for tatami 
mats"]; Cloth for tatami mat edging ribbons; Knitted 
fabrics; Felt and non-woven textile fabrics; Oilcloth; 
Gummed waterproof cloth; Rubberized cloth; Filtering 
materials of textile; Woven textile goods for personal 
use; Mosquito nets; Bedsheets; Futon quilts; Futon 
and quilts cases [linen]; Futon ticks [unstuffed futon]; 
Pillowcases [pillow slips]; Blankets; Table napkins of 
textile; Dish towels for drying; Shower curtains; 
Banners and flags [not of paper]; Toilet seat covers 
of textile; Seat covers of textile; Wall hangings of 
textile; Curtains; Table cloths [not of paper]; 
Draperies [thick drop curtains]; Shrouds [sheets for 
wrapping corpses]; Shrouds for dressing a corpse for 
funeral [Kyokatabira kimono]; Japanese cloth 
screens with red-and-white stripes [Kohaku-maku ]; 
Japanese cloth screens with black-and-white stripes 
[Kuroshiro-maku]; Billiard cloth [baize]; 
Advertisement boards of textiles; Signs of textiles; 
Vinyl coated cloth; Labels of cloth; Towels of textile; 
Handkerchiefs of textile; all included in class 24.

בדים ארוגים [מלבד סרטי קישוט למחצלות טאטאמי]; בד 
לסרטי קישוט למחצלות טאטאמי; בדים סרוגים; בדי אריגים 
מלבד ושאינם ארוגים, שעווניות, אריגי גומי עמידים במים; 

אריגים מצופי גומי; חומרי סינון מאריג; מוצרי טקסטיל ארוגים 
לצריכה אישית; כילות, סדיני מיטה; שמיכות פוטון; ציפוי 

שמיכות ופוטון [מצעים]; ציפות לפוטון [פוטון לא ממולא]; ציפית 
[לכרית]; שמיכות; מפיות שולחן מאריגים, מטליות לייבוש כלים 

, וילונות מקלחת, כרזות ודגלים [לא מנייר], כיסויי אסלות 
מטקסטיל; כיסויי כיסאות מטקסטיל; וילונות מבד; וילונות; מפות 
שולחן מטקסטיל; בדי וילונות [וילונות עבים נופלים], תכריכים 
[סדינים לעטיפת גופות], תכריכים לעטיפת גופות להלוויה 
[קימונו קיוקטבירה] ; מחיצות בד יפאניות עם פסים שחורים 
ואדומים [קוהקו-מקו]; מחיצות בד יפאניות עם פסים שחורים 
ולבנים [קורושירו-מקו]; בד ביליארד [בייז]; לוחות פרסום 

מאריג; שלטים מאריג; אריגים מצופי ויניל; תוויות בד; מגבות 
מאריג; ממחטות מאריג; הנכללים כולם בסוג 24.                   
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 Owners

Name: NIKON CORPORATION

Address: 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku,Tokyo, 
Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 30 סוג: 30

Binding agents for ice cream; Meat tenderizers for 
household purposes; Preparations for stiffening 
whipped cream; Aromatic preparations for food [not 
from "Essential oils"]; Tea; Coffee and cocoa; Ice; 
Confectionery; Bread and buns; Sandwiches; 
Steamed buns stuffed with minced meat [Chinese-
manjuh]; Hamburgers [sandwiches]; Pizzas; Hot 
dogs [sandwiches]; Meat pies; Soya bean paste 
[condiment]; Worcester sauce; Meat gravies; 
Ketchup; Soy sauce [soya sauce]; Vinegar; Vinegar 
mixes; Seasoning soy sauce [Soba-tsuyu ]; Salad 
dressings; White sauce; Mayonnaise; Sauces for 
barbecued meat; Cube sugar; Fructose [for culinary 
purposes]; Crystal sugar [not confectionery]; Sugar; 
Maltose [for culinary purposes]; Honey; Glucose for 
culinary purposes; Powdered starch syrup [for 
culinary purposes]; Starch syrup [for culinary 
purposes]; Table salt mixed with sesame seeds; 
Cooking salt; Roasted and ground sesame seeds; 
Celery salt; Umami seasonings; Spices; Ice cream 
mixes; Sherbet mixes; Unroasted coffee beans; 
Cereal preparations; Chinese stuffed dumplings 
[Gyoza, cooked]; Chinese steamed dumplings 
[Shumai, cooked]; Sushi; Fried balls of batter mix 
with small pieces of octopus [Takoyaki ]; Boxed 
lunches consisting of rice, with added meat, fish or 
vegetables; Ravioli; Yeast powder; Koji [fermented 
malted rice]; Yeast; Baking powder; Instant 
confectionery mixes; Pasta sauce; By-product of rice 
for food [Sake lees]; Husked rice; Husked oats; 
Husked barley; Gluten for food; Flour; all included in 
class 30.

חומרים מקשרים לגלידה; מרככים לבשר לשימוש ביתי; חומרים 
להקשחת קצפת; תוצרים ארומטיים לאוכל [למעט שמנים 

אתריים]; תה; קפה וקקאו; קרח; ממתקים; לחמים ולחמניות 
מתוקות; כריכים; לחמניות מאודות במילוי בשר טחון [מנג'ו]; 
המבוגרים [כריכים]; פיצות; נקניקיות [כריכים]; פשטידות בשר; 
ממרח פולי סויה [תבלין]; רוטב וורצסטרשיר; רוטבי בשר; 

קטשופ; רוטב סויה; חומץ; תערובת חומץ; תבליני רוטב סויה 
[סובה-טסויו]; רוטבי סלט; רוטב בשמל; מיונז; רטבים לבשר 
צלי; קוביות סוכר; פרוקטוזה [למטרות בישול]; סוכר גבישי [לא 
ממתקים]; סוכר; סוכר שעורים [למטרות בישול]; דבש; גלוקוזה 
למטרות בישול; אבקת סירופ עמילן [למטרות בישול]; סירופ 

עמילן [למטרות בישול]; מלח שולחן מעורבב עם שומשום; מלח 
בישול; שומשום טחון וקלוי; מלח סלרי; תבליני אוממי; תבלינים; 
תכשירי דגנים; תערובות של גלידה; תערובות של שרבט; פולי 
קפה לא קלויים; כופתות סיניות ממולאות [גיוזה, מבושל]; 
כופתות סיניות מאודות [שומעי, מבושל]; סושי; כדורי בצק 

מטוגנים עם תמנון [טקויקי]; ארוחות צהריים ארוזות בקופסאות 
המורכבות מאורז עם תוספת בשר, דג או ירקות; רביולי; אבקת 
שמרים; קוג'י [אורז בתוספת לתת לתסיסה]; שמרים; אבקת 
אפייה; תערובות של ממתקים להכנה מידית; רוטבי פסטה; 
תוצר לוואי של אורז למאכל [סייק ליס]; אורז עם קליפה; 

שיבולת שועל עם קליפה; גלוטן למאכל; קמח; הנכללים כולם 
בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

י"א אייר תשע"ה - 10430/04/2015



INVOKAMET

Trade Mark No. 258166 מספר סימן

Application Date 11/08/2013 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: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations or treatment of 
metabolic diseases. 

תכשירים רוקחיים לבני אדם למניעה או טיפול במחלות 
מטבוליות..                       

י"א אייר תשע"ה - 10530/04/2015



Trade Mark No. 258239 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170435 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper; boxes of paper;  cardboard and cardboard 
articles;  printed matter (printing products);  
photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials; paintbrushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional or teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (included in this 
class); colored pencils; crayons; erasers; rulers; 
coloring albums.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings.

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

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

Switzerland, 05/03/2013, No. 640839 שוויץ, 05/03/2013, מספר 640839

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 28 סוג: 28

י"א אייר תשע"ה - 10630/04/2015



 Owners

Name: ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

Address: Schild-Rust-Strasse 17, CH-2450 Grenchen, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

י"א אייר תשע"ה - 10730/04/2015



Trade Mark No. 258300 מספר סימן

Application Date 10/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171175 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Veeder-Root LLC

Address: 125 Powder Forest Drive, Simsbury CT 06070, 
U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Swivels, adapters, breakaway couplings, and 
vapor/liquid splitter intake manifolds all made 
primarily of metal and all to be attached to fuel supply 
hoses for fuel dispensing systems.

Class: 7 סוג: 7

Automatic and non automatic  fueling nozzles.

Class: 17 סוג: 17

Non-metal hoses for fuel dispensers.

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

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

U.S.A., 10/10/2012, No. 85750044 ארה"ב, 10/10/2012, מספר 85750044

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 17 סוג: 17

י"א אייר תשע"ה - 10830/04/2015



Trade Mark No. 258328 מספר סימן

Application Date 14/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0671100 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.

Address: Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135 TORINO, 
Italy

(Italie Société par actions)

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: 12 סוג: 12

Vehicles; automobiles, sport cars, sport utility 
vehicles, bicycles, motorcycles, motors and engines 
and structural parts thereof.

י"א אייר תשע"ה - 10930/04/2015



STAR WARS

Trade Mark No. 258374 מספר סימן

Application Date 19/08/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential 
oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial 
lotion; facial masks; facial scrubs; fragrance emitting 
wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand 
lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; 
lip gloss; liquid soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun screen; sun block; all included 
in class 3.

תחליבים לאחר גילוח; נוגדי זיעה; שמנים ארומתרפיים; ריסים 
וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות;  מגבונים לתינוקות; ג'לים 
לרחצה; אבקת אמבט; מסכות יופי; סומק; קרמים, תחליבים, 

ואבקות לגוף; מרענן נשימה; קצף אמבט; מי קולון;  קוסמטיקה; 
משחת שיניים; דאודורנטים; אבקה מונעת לחות; שמנים 

אתריים לשימוש אישי; תוחם עיניים; צלליות עיניים; עפרונות 
גבות; פודרה לפנים; קרם לפנים; תחליב פנים; מסכת פנים; 
מקרצפי פנים; פתילי ניחוחות לניחוח החדר; ניחוחות לשימוש 
אישי; ג'ל לשיער; מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; 
קרמים לשיער; תרסיס לשיער; קרם ידיים; תחליבי ידיים; 
סבונים לידיים; משחה לשפתיים; אודם; מחזיקי אודמים; 

ליפגלוס; סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; מי פה; תכשירי טיפוח 
לציפורניים; מבריקי ציפורניים; מחזקים לציפורניים; לק 

לציפורניים; תמרוקים שאינם רפואיים; בישום; פוטפורי; ניחוחות 
לחדר; קרם גילוח; סבון גוף; אבקת טלק;  מי בושם קל; קרמים 
לעור; קרמים לחות לעור; מסנן קרינה; קרם הגנה; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                                                   
                                                                                    

                                                      

Class: 20 סוג: 20

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

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות; שידות; כסאות; קליפסים לאחיזה והצגה של תמונות; 
מתלים למעילים; ריהוט למחשב; מגשים למקלדת מחשב; 
מיטת תינוק; ספות; ציוד אומנות ומלכה שהם קישוטים 

מנצנצים; מוביילים לקישוט; שולחנות כתיבה; פסלונים ופסלים 
עשויים מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה, או עץ; תורנים; הדומים; 
ריהוט; קישוטי אריזה למתנה עשויים מפלסטיק; מניפות; 

מראות הנישאות ביד; ריהוט גינה; ספה לשניים; מחזיקי כתב 
עת; מזרנים; מראות; קישוטים שאינם לחג המולד עשויים 

מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבות 
מפלסטיק; מעמדים; מסגרות תמונה; כריות; מעמדי צמחים 
עשויים מחוט ומתכת; לוחיות קיר דקורטיביות; תגי שמות 
מפלסטיק; לוחיות רישוי היתוליות מפלסטיק; קישוטי עוגות 
מפלסטיק; צדפות ים; שקי שינה; שולחנות; ארגזי צעצוע; 

מתלים למטריות; וילונות ונציאניים; פעמוני רוח; הנכללים כולם 
בסוג 20.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                        

י"א אייר תשע"ה - 11030/04/2015



 Owners

Name: Lucasfilm Ltd. LLC

Address: One Letterman Drive, Bldg. B, San Francisco, 
California, 94129, U.S.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

Class: 21 סוג: 21

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

כפפות לברביקיו; כלים לשתייה; כוסות לשתייה; כלובי ציפורים; 
קערות; מטאטאים; תבניות לעוגה; תבניות מצורות לעוגה; 
מגשי עוגה; פמוטים שאינם ממתכת יקרה; מכשירים לכיבוי 
נרות; סכו"ם; פסלוני קרמיקה; תחתיות שאינן עשויות מנייר 

ושאינן מפות; קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות עוגיות; 
חותכי עוגיות; פותחן בקבוקים; כוסות; שקיות קישוט 

לקונדיטורים; גבישי קריסטל לקישוט; כוסות דקורטיביות; 
צלחות דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, 
חרס, זכוכית, או פורצלן; עציצים לפרחים; מברשות שיער; 
מסרקי שיער; כלים מבודדי חום; שרוולים מבודדים למכולות 

משקאות; קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות מפיות 
שאינן ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 
תבניות לפאי; מגשים לפאי; כוסות פלסטיק; בקבוקי מים 

מפלסטיק; צלחות; סבון כלים; קומקומי תה; סטים לתה; מיכלים 
תרמיים מבודדים לאוכל או שתייה; מברשות שיניים; מגשים; 
חצובות; בקבוקי וואקום; סל אשפה; קשי שתייה;  הנכללים 

כולם בסוג 21..                                                               
                                                                                    
                                                                                    

                    

י"א אייר תשע"ה - 11130/04/2015



Trade Mark No. 258379 מספר סימן

Application Date 18/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lilach Bergman שם: לילך ברגמן

Address: ST. HAESHEL 46, P.O.B. 390, HADERA, 
38103, Israel

כתובת : האשל 46 דירה 5, ת.ד. 390, חדרה, 38103, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Recruiting & assigning of professionals and seniors 
disciplined for High tech, industries and services.

גיוס והשמת מקצוענים ובכירים בתחומי ההיי טק התעשייה 
והשירותים.                                                                     

                

י"א אייר תשע"ה - 11230/04/2015



ROSUZET

Trade Mark No. 258418 מספר סימן

Application Date 15/08/2013 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: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular condititions; included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בתחלואי לב ודם; הנכללים בסוג 5.     
                                                                                    

    

י"א אייר תשע"ה - 11330/04/2015



EZALO

Trade Mark No. 258419 מספר סימן

Application Date 15/08/2013 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: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
conditions; included in class 5.

תרופות לטיפול במחלות לב וכלי דם; הנכללים בסוג 5.             
                                                  

י"א אייר תשע"ה - 11430/04/2015



Trade Mark No. 258501 מספר סימן

Application Date 20/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171987 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management and  business 
administration, all in the field of insurance; direct mail 
advertising; arranging newspaper subscriptions for 
others; arranging of telecommunication service 
subscriptions for others; business management and 
organization consultancy; business consultancy, 
information or inquiries; accounting; document 
reproduction; computer file management; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; efficiency experts, business 
appraisals, professional business consultancy 
services; on-line advertising on a computer network; 
rental of advertising time on all communication 
media; publication of advertising texts; rental of 
advertising space; dissemination of advertisements; 
public relations.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial affairs; financial 
management; financing services; financial analysis; 
raising or investing capital; financial consultancy; 
financial evaluation (insurance, banking); fund 
investment.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computers and software; 
development (design), installation, maintenance, 
updating or rental of software; programming for 
computers; computer system analysis; computer 
system design; consultancy relating to computers in 
the field of insurance; conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 123970680 צרפת, 21/12/2012, מספר 123970680

Class: 35 סוג: 35

י"א אייר תשע"ה - 11530/04/2015



 Owners

Name: COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE 
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

Address: 1 Place Costes et Bellonte, F-92270 BOIS 
COLOMBES, 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

Class: 36 סוג: 36

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 11630/04/2015



Trade Mark No. 258515 מספר סימן

Application Date 07/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172160 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hair straightening irons and curling tongs; crimping 
irons; eyelash curlers; cuticle nippers and tweezers; 
depilation appliances (electric and non-electric); files; 
fingernail polishers (electric and non-electric); hair 
clippers for personal use (electronic and non-
electronic); hair-removing tweezers; manicure sets; 
razors (electric and non-electric); razor blades and 
cases; pedicure sets; hand tools for styling, 
straightening, trimming, shaving or waving hair.

Class: 11 סוג: 11

Hair dryers.

Class: 18 סוג: 18

Make-up bags sold empty, not fitted.

Class: 21 סוג: 21

Brushes, cosmetic brushes, hair combs, hair 
brushes, eyelash combs, cases for combs and 
brushes, eyebrow brushes; applicators for cosmetics 
and make-up; cosmetic utensils, perfume burners, 
perfume sprayers, perfume vaporizers, perfume 
atomisers and bottles, not of precious metal; nail 
brushes, powder compacts, powder puffs, shaving 
brush stands, shaving brushes; toothbrushes (electric 
and non-electric); electrically heated combs and 
brushes; cosmetic bags [fitted]; make-up bags [fitted]; 
vanity cases [fitted]; fitted cosmetics containers; 
sponges; abrasive sponges for scrubbing the skin; 
soap dishes; soap dispensers; soap holders; aerosol 
dispensers, not for medical purposes; non-fixed 
dispensers for wipes, towels and tissues; non-electric 
appliances for make-up removal; cosmetics 
containers of glassware, porcelain, earthenware.

Class: 26 סוג: 26

Hair grips and slides, bows for hair, hair colouring 
caps, non-electric hair curlers, hair curling papers 
and pins, false hair, hair ornaments, hair bands.
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Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods from a retail outlet, 
catalogue or Internet website, all relating to hair, 
beauty and cosmetic products; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a retail outlet, catalogue 
or Internet website, all relating to hair, beauty and 
cosmetic products.

Class: 41 סוג: 41

Provision of training and instruction in hairdressing; 
educational services relating to hair and hairdressing; 
arranging and conducting of conferences and 
exhibitions relating to hair and hairdressing; 
demonstrations of hairdressing; production of shows, 
films and videos relating to hair and hairdressing; 
provision of training and instruction in beauty care, 
beauty treatments and beauty salon services; 
educational services relating to beauty care, beauty 
treatments and beauty salon services; arranging and 
conducting of conferences and exhibitions relating to 
beauty care, beauty treatments and beauty salon 
services; demonstrations of beauty care, beauty 
treatments and beauty salon services; production of 
shows, films and videos relating to beauty care, 
beauty treatments and beauty salon services.

Class: 44 סוג: 44

Hairdressing services; hairdressing salon services; 
information services relating to hair and hairdressing; 
professional consultancy services relating to hair and 
hairdressing; hairdressing consultations; rental of 
apparatus and instruments for beauty salons and 
hairdressers; beauty salon services; information 
relating to beauty treatments; professional 
consultancy relating to beauty treatments; beauty 
consultations ; aromatherapy services; depilatory 
waxing services; provisions of facials; manicure 
services; paraffin wax treatments; pedicure 
treatments; sun tanning services; spa bath services; 
steam room 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, 19/11/2012, No. 
011393915

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/11/2012, מספר 
011393915

Class: 8 סוג: 8

Class: 11 סוג: 11

Class: 18 סוג: 18

Class: 21 סוג: 21

Class: 26 סוג: 26
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 Owners

Name: Absolute Beauty Solutions Limited

Address: 5 Milars Brook, Moly Milars Lane, Wokingham, 
Berkshire RG41 2AD, United Kingdom

(Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44
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JUST ADD A KID

Trade Mark No. 258594 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: THANKS A. MILLION, INC.

Address: 11035 TECHNOLOGY PLACE, SUITE 500, 
SAN DIEGO CALIFORNIA, 92127, U.S.A.

CORPORATION CALIFORNIA 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

t-shirts, sweat shirts, cloth bibs, pajamas, and night 
shirts; all included in class 25

חולצות T, עליוניות, סינריות, חליפות שינה, כותנות לילה ; 
הנכללים כולם בסוג 25                       
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Trade Mark No. 258599 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nike Innovate C.V.

Address: One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 
97005-6453, U.S.A.

Netherlands Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cell phone cases; cell phone straps; cell phone 
straps with charms; parts and accessories for cell 
phones; specialty carrying cases for cell phones; 
cases for hand-held computing devices; protective 
covers for hand-held computing devices; eyewear; 
sunglasses; eyewear accessories, namely, straps, 
neck straps;  goggles for sports; ski goggles; snow 
goggles; computer application software for smart 
phones and mobile devices, namely, software for 
social networking, receipt and transmission of data, 
shopping, fitness, weight management and fitness 
assessments; online computer software for social 
networking, receipt and transmission of data, 
shopping, fitness, weight management and fitness 
assessments; computer software for fitness and 
fitness assessments; headphones; computer game 
discs, electronic game discs, interactive game discs; 
sensors and electronic monitoring devices 
incorporating microprocessors, digital display, and 
accelerometers, for detecting, storing, reporting, 
monitoring, uploading and downloading sport, fitness 
training, and activity data to the internet, mobile 
devices, and gaming consoles, and communication 
with mobile devices, gaming consoles and 
computers; USB hardware, USB chargers, adapters; 
USB adapters, pedometers; electronic monitoring 
devices incorporating indicators that light up and 
change color based on wearer’s cumulative activity 
level; all included in class 9.

נרתיקים לטלפונים סלולאריים; רצועות לטלפונים סלולאריים; 
רצועות לטלפונים סלולאריים עם קמעות; חלקים ואבזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקי נשיאה מיוחדים לטלפונים 
סלולאריים; נרתיקים למחשבים הנחזקים ביד; כיסויי מגן 

להתקנים מחשביים לנשיאה בכף היד;משקפיים; משקפי שמש; 
אביזרים למשקפיים, שהם, רצועות, רצועות צוואר, משקפי מגן 
לספורט, משקפי מגן לסקי, משקפי מגן לשלג; תוכנת יישום 
במחשב לטלפונים חכמים והתקנים ניידים, שהם, תוכנה עבור 
רשתות חברתיות, קבלה והעברה של נתונים, קניות, כושר 
גופני, ניהול משקל והערכות כושר; תוכנת מחשב מקוונת 

לרשתות חברתיות, קבלה והעברה של נתונים, קניות, כושר 
גופני, ניהול משקל והערכות כושר; תוכנת מחשב לכושר גופני 
והערכות כושר; אוזניות; דיסקים למשחקי מחשב, דיסקים 
למשחקי אלקטרוניקה, דיסקים למשחקים אינטראקטיביים; 

חיישנים ומכשירי ניטור אלקטרוניים המשלבים מיקרו-מעבדים, 
תצוגה דיגטלית, ומדי-תאוצה, לאיתור, אחסון, דיווח, ניטור, 

העלאה והורדת נתוני ספורט, אימון כושר, ופעילות לאינטרנט, 
התקנים ניידים, וקונסולות משחקים, ותקשורת עם מכשירים 
ניידים, קונסולות משחקים ומחשבים, חומרת דיסק נשלף, 
מטענים לדיסק נשלף, מתאמים; מתאמים לדיסק נשלף, 
מדי-צעד; מכשירי ניטור אלקטרוניים המשלבים מחוגים 

שנדלקים ומשנים צבע על פי רמת הפעילות המצטברת של 
העונד; הנכללים כולם בסוג 9.                                             
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NIKE

Trade Mark No. 258611 מספר סימן

Application Date 28/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nike Innovate C.V.

Address: One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 
97005-6453, U.S.A.

Netherlands Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cell phone cases; cell phone straps; cell phone 
straps with charms; parts and accessories for cell 
phones; specialty carrying cases for cell phones; 
cases for hand-held computing devices; protective 
covers for hand-held computing devices; eyewear; 
sunglasses; eyewear accessories, namely, straps, 
neck straps;  goggles for sports; ski goggles; snow 
goggles; computer application software for smart 
phones and mobile devices, namely, software for 
social networking, receipt and transmission of data, 
shopping, fitness, weight management and fitness 
assessments;  computer software for social 
networking, receipt and transmission of data, 
shopping, fitness, weight management and fitness 
assessments; computer software for fitness and 
fitness assessments; headphones; computer game 
discs, electronic game discs, interactive game discs; 
sensors and electronic monitoring devices 
incorporating microprocessors, digital display, and 
accelerometers, for detecting, storing, reporting, 
monitoring, uploading and downloading sport, fitness 
training, and activity data to the internet, mobile 
devices, and gaming consoles, and communication 
with mobile devices, gaming consoles and 
computers, electronic devices; USB hardware, USB 
chargers, adapters; USB adapters, pedometers; 
electronic monitoring devices incorporating indicators 
that light up and change color based on wearer’s 
cumulative activity level; all included in class 9.

נרתיקים לטלפונים סלולאריים; רצועות לטלפונים סלולאריים; 
רצועות לטלפונים סלולאריים עם קמעות; חלקים ואבזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקי נשיאה מיוחדים לטלפונים 

סלולאריים; נרתיקים למחשבים הנישאים ביד; כיסויים קשיחים 
למחשבים הנישאים ביד; משקפיים; משקפי שמש; אביזרים 

למשקפיים, שהם, רצועות, רצועות צוואר, משקפי מגן לספורט, 
משקפי מגן לסקי, משקפי מגן לשלג; תוכנת יישום במחשב 
לטלפונים חכמים והתקנים ניידים, שהם, תוכנה עבור רשתות 
חברתיות, קבלה והעברה של נתונים, קניות, כושר גופני, ניהול 
משקל והערכות כושר; תוכנת מחשב  לרשתות חברתיות, 
קבלה והעברה של נתונים, קניות, כושר גופני, ניהול משקל 
והערכות כושר; תוכנת מחשב לכושר גופני והערכות כושר; 

אוזניות; דיסקים למשחקי מחשב, דיסקים למשחקי 
אלקטרוניקה, דיסקים למשחקים אינטראקטיביים; חיישנים 
ומכשירי ניטור אלקטרוניים הכוללים מיקרו-מעבדים, תצוגה 
דיגטלית, ומדי-תאוצה, לאיתור, אחסון, דיווח, ניטור, העלאה 
והורדת נתוני ספורט, אימון כושר, ופעילות לאינטרנט, התקנים 
ניידים, וקונסולות משחקים, ותקשורת עם מכשירים ניידים, 

קונסולות משחקים ומחשבים, התקנים אלקטרוניים; חומרת יו 
אס בי, מטענים ליו אס בי , מתאמים; מתאמים ליו אס בי, 
מדי-צעד; מכשירי ניטור אלקטרוניים המשלבים מחוונים 

שנדלקים ומשנים צבע על פי רמת הפעילות המצטברת של 
העונד; הנכללים כולם בסוג 9.                                             
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Trade Mark No. 258612 מספר סימן

Application Date 28/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nike Innovate C.V.

Address: One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 
97005-6453, U.S.A.

Netherlands Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

 Cell phone cases; cell phone straps; cell phone 
straps with charms; parts and accessories for cell 
phones; specialty carrying cases for cell phones; 
cases for hand-held computing devices; protective 
covers for hand-held computing devices; eyewear; 
sunglasses; eyewear accessories, namely, straps, 
neck straps;  goggles for sports; ski goggles; snow 
goggles; computer application software for smart 
phones and mobile devices, namely, software for 
social networking, receipt and transmission of data, 
shopping, fitness, weight management and fitness 
assessments;  computer software for social 
networking, receipt and transmission of data, 
shopping, fitness, weight management and fitness 
assessments; computer software for fitness and 
fitness assessments; headphones; computer game 
discs, electronic game discs, interactive game discs; 
sensors and electronic monitoring devices 
incorporating microprocessors, digital display, and 
accelerometers, for detecting, storing, reporting, 
monitoring, uploading and downloading sport, fitness 
training, and activity data to the internet, mobile 
devices, and gaming consoles, and communication 
with mobile devices, gaming consoles and 
computers, electronic devices; USB hardware, USB 
chargers, adapters; USB adapters, pedometers; 
electronic monitoring devices incorporating indicators 
that light up and change color based on wearer’s 
cumulative activity level.

נרתיקים לטלפונים סלולאריים; רצועות לטלפונים סלולאריים; 
רצועות לטלפונים סלולאריים עם קמעות; חלקים ואבזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקי נשיאה מיוחדים לטלפונים 

סלולאריים; נרתיקים למחשבים הנישאים ביד; כיסויים קשיחים 
למחשבים הנישאים ביד; משקפיים; משקפי שמש; אביזרים 

למשקפיים, שהם, רצועות, רצועות צוואר, משקפי מגן לספורט, 
משקפי מגן לסקי, משקפי מגן לשלג; תוכנת יישום במחשב 
לטלפונים חכמים והתקנים ניידים, שהם, תוכנה עבור רשתות 
חברתיות, קבלה והעברה של נתונים, קניות, כושר גופני, ניהול 
משקל והערכות כושר; תוכנת מחשב  לרשתות חברתיות, 
קבלה והעברה של נתונים, קניות, כושר גופני, ניהול משקל 
והערכות כושר; תוכנת מחשב לכושר גופני והערכות כושר; 

אוזניות; דיסקים למשחקי מחשב, דיסקים למשחקי 
אלקטרוניקה, דיסקים למשחקים אינטראקטיביים; חיישנים 
ומכשירי ניטור אלקטרוניים הכוללים מיקרו-מעבדים, תצוגה 
דיגטלית, ומדי-תאוצה, לאיתור, אחסון, דיווח, ניטור, העלאה 
והורדת נתוני ספורט, אימון כושר, ופעילות לאינטרנט, התקנים 
ניידים, וקונסולות משחקים, ותקשורת עם מכשירים ניידים, 

קונסולות משחקים ומחשבים, התקנים אלקטרוניים; חומרת יו 
אס בי, מטענים יו אס בי, מתאמים; מתאמים ליו אס בי, 
מדי-צעד; מכשירי ניטור אלקטרוניים המשלבים מחוונים 

שנדלקים ומשנים צבע על פי רמת הפעילות המצטברת של 
העונד; הנכללים כולם בסוג 9.                                             
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JUST DO IT

Trade Mark No. 258613 מספר סימן

Application Date 28/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nike Innovate C.V.

Address: One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 
97005-6453, U.S.A.

Netherlands Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

 Cell phone cases; cell phone straps; cell phone 
straps with charms; parts and accessories for cell 
phones; specialty carrying cases for cell phones; 
cases for hand-held computing devices; protective 
covers for hand-held computing devices; eyewear; 
sunglasses; eyewear accessories, namely, straps, 
neck straps; goggles for sports; ski goggles; snow 
goggles; computer application software for smart 
phones and mobile devices, namely, software for 
social networking, receipt and transmission of data, 
shopping, fitness, weight management and fitness 
assessments;  computer software for social 
networking, receipt and transmission of data, 
shopping, fitness, weight management and fitness 
assessments; computer software for fitness and 
fitness assessments; headphones; computer game 
discs, electronic game discs, interactive game discs; 
sensors and electronic monitoring devices 
incorporating microprocessors, digital display, and 
accelerometers, for detecting, storing, reporting, 
monitoring, uploading and downloading sport, fitness 
training, and activity data to the internet, mobile 
devices, and gaming consoles, and communication 
with mobile devices, gaming consoles and 
computers, electronic devices; USB hardware, USB 
chargers, adapters; USB adapters, pedometers; 
electronic monitoring devices incorporating indicators 
that light up and change color based on wearer’s 
cumulative activity level; all included in class 9.

נרתיקים לטלפונים סלולאריים; רצועות לטלפונים סלולאריים; 
רצועות לטלפונים סלולאריים עם קמעות; חלקים ואבזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקי נשיאה מיוחדים לטלפונים 

סלולאריים; נרתיקים למחשבים הנישאים ביד; כיסויים קשיחים 
למחשבים הנישאים ביד; משקפיים; משקפי שמש; אביזרים 

למשקפיים, שהם, רצועות, רצועות צוואר, משקפי מגן לספורט, 
משקפי מגן לסקי, משקפי מגן לשלג; תוכנת יישום במחשב 
לטלפונים חכמים והתקנים ניידים, שהם, תוכנה עבור רשתות 
חברתיות, קבלה והעברה של נתונים, קניות, כושר גופני, ניהול 
משקל והערכות כושר; תוכנת מחשב לרשתות חברתיות, קבלה 
והעברה של נתונים, קניות, כושר גופני, ניהול משקל והערכות 
כושר; תוכנת מחשב לכושר גופני והערכות כושר; אוזניות; 
דיסקים למשחקי מחשב, דיסקים למשחקי אלקטרוניקה, 

דיסקים למשחקים אינטראקטיביים; חיישנים ומכשירי ניטור 
אלקטרוניים הכוללים מיקרו-מעבדים, תצוגה דיגטלית, 

ומדי-תאוצה, לאיתור, אחסון, דיווח, ניטור, העלאה והורדת 
נתוני ספורט, אימון כושר, ופעילות לאינטרנט, התקנים ניידים, 
וקונסולות משחקים, ותקשורת עם מכשירים ניידים, קונסולות 
משחקים ומחשבים, התקנים אלקטרוניים; חומרת יו אס בי, 
מטענים ליו אס בי, מתאמים; מתאמים ליו אס בי, מדי-צעד; 

מכשירי ניטור אלקטרוניים המשלבים מחוונים שנדלקים ומשנים 
צבע על פי רמת הפעילות המצטברת של העונד; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

י"א אייר תשע"ה - 12430/04/2015



Trade Mark No. 258617 מספר סימן

Application Date 29/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YONA AVRECH LTD. שם: יונה אברך בע"מ

Address: P.O.B. P.O.B 4107, Ra'anana, 43665, Israel כתובת : רח' התדהר 17, ת.ד. ת.ד 4107, רעננה, 43665, 
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: 35 סוג: 35

Retail marketing in shops, including convenient 
stores, department stores, supermarkets, minimarket, 
kiosk of food and beverages products, gifts, vehicle 
accessories, fuel and other fuel products, smoking 
and tobacco products, including the use of online 
resources for such marketing; management and 
operation of said shops; all included in class 35

שיווק קמעונאי בחנויות, לרבות חנויות נוחות, כלבו, מרכולים, 
מינימרקט, קיוסקים של מוצרי מזון ומשקה, מתנות ואביזרי 

רכב, דלק ומוצריו, מוצרי עישון וטבק, לרבות שימוש באמצעים 
מקוונים לשם שיווק זה; ניהול והפעלה של חנויות אלו; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    

                                                                          

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; restaurants; 
coffee shops; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; מסעדות; בתי קפה; הנכללים 
כולם בסוג 43                                                       

י"א אייר תשע"ה - 12530/04/2015



BUY THE WAY

Trade Mark No. 258618 מספר סימן

Application Date 29/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YONA AVRECH LTD. שם: יונה אברך בע"מ

Address: P.O.B. P.O.B 4107, Ra'anana, 43665, Israel כתובת : רח' התדהר 17, ת.ד. ת.ד 4107, רעננה, 43665, 
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: 35 סוג: 35

Retail marketing in shops, including convenient 
stores, department stores, supermarkets, minimarket, 
kiosk of food and beverages products, gifts, vehicle 
accessories, fuel and other fuel products, smoking 
and tobacco products, including the use of online 
resources for such marketing; management and 
operation of said shops; all included in class 35.

שיווק קמעונאי בחנויות, לרבות חנויות נוחות, כלבו, מרכולים, 
מינימרקט, קיוסקים של מוצרי מזון ומשקה, מתנות ואביזרי 

רכב, דלק ומוצריו, מוצרי עישון וטבק, לרבות שימוש באמצעים 
מקוונים לשם שיווק זה; ניהול והפעלה של חנויות אלו; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    

                                                                            

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; restaurants; 
coffee shops; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; מסעדות; בתי קפה; הנכללים 
כולם בסוג 43                                                       

י"א אייר תשע"ה - 12630/04/2015



Trade Mark No. 258657 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172609 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or coated therewith included in this 
class, namely figurines, trophies; jewelry, namely 
rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, 
brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, 
jewelry caskets (cases), cases; precious stones, 
semi-precious stones; timepieces and chronometric 
instruments, namely chronometers, chronographs, 
clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm 
clocks as well as parts and accessories for the 
aforesaid goods, namely hands, anchors, 
pendulums, barrels, watch cases, watch straps, 
watch dials, clockworks, watch chains, movements 
for timepieces, watch springs, watch glasses, 
presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces.

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

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

Switzerland, 30/01/2013, No. 640018 שוויץ, 30/01/2013, מספר 640018

Class: 14 סוג: 14

י"א אייר תשע"ה - 12730/04/2015



Trade Mark No. 258679 מספר סימן

Application Date 05/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1010631 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MURATBEY GIDA VE SÜT ÜRÜNLERI 
PAZARLAMA SAN. VE TIC. LTD. STI.

Address: Kocateppe Mah. Megacenter A, Blok No:1243-
1250 Bayrampasa, ISTANBUL, Turkey

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: 29 סוג: 29

Cheese and cheese products.

י"א אייר תשע"ה - 12830/04/2015



עוזי הפורץ החרדי

Trade Mark No. 258739 מספר סימן

Application Date 01/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Esra Siton שם: עזרא סיטון

Address: 13 Kushnir St., Bnei Brak, Israel כתובת : קושניר 13, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Replacing the opened or broken lokcs with other 
locks.

החלפת המנעולים שנפתחו או נפרצו במנעולים אחרים.           
      

Class: 45 סוג: 45

Services of opening and breaking locks, opening and 
breaking door locks.                 

שרות פתיחת ופריצת מנעולים, פתיחת ופריצת מנעולי דלתות, 
פתיחת ופריצת מנעולי בטחון.

י"א אייר תשע"ה - 12930/04/2015



KANJINTI

Trade Mark No. 258829 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.                                     

                                        

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

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

U.S.A., 21/03/2013, No. 85/883070 ארה"ב, 21/03/2013, מספר 85/883070

Class: 5 סוג: 5

י"א אייר תשע"ה - 13030/04/2015



Trade Mark No. 258847 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games for 
use with television receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); television 
and video games; cellular games; all included in 
class 9.

תוכניות טלוויזיה מוקלטות; משחקים אלקטרוניים לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 

(ניתנים להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; כולם 
נכללים בסוג 9.                                                               

Class: 38 סוג: 38

TV broadcasting, TV programs broadcasting, Mobile 
and cellular services, transmission of information via 
television, communication services and signals 
transitions; via internet all included in class 38.            
                                                            

שידורי טלוויזיה, שידור של תוכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלויזיה, שרותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.   
                                                                                

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and internet 
programs; entertainment by television, radio, cellular 
and internet; entertainment shows by television, 
radio, cellular and internet; services related to 
electronic games provided via the Internet and 
cellular; organization of contests, exhibitions and 
shows; film production; production of shows; 
entertainment information; publication of electronic 
journals on-line; all included in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור 
באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה, 

רדיו, סלולר ואינטרנט; שירותים הקשורים למשחקים 
אלקטרוניים המסופקים באמצעות אינטרנט וסלולר; ארגון 
תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; הפקת מופעים; 
מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים אלקטרוניים מקוונים; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                

י"א אייר תשע"ה - 13130/04/2015



Ownersבעלים

Name: Keshet Broadcasting Ltd. שם: שידורי קשת בע"מ

Address: רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
14041, Tel Aviv, 6713412, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל אביב, 
6713412, ישראל

י"א אייר תשע"ה - 13230/04/2015



Trade Mark No. 258850 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keshet Broadcasting Ltd. שם: שידורי קשת בע"מ

Address: רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
14041, Tel Aviv, 6713412, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל אביב, 
6713412, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games for 
use with television receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); television 
and video games; cellular games; all included in 
class 9.

תוכניות טלוויזיה מוקלטות; משחקים אלקטרוניים לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 

(ניתנים להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; כולם 
נכללים בסוג 9.                                                               

Class: 38 סוג: 38

TV broadcasting, TV programs broadcasting, Mobile 
and cellular services, transmission of information via 
television, communication services and signals 
transitions; via internet all included in class 38 .           
                                                            

שידורי טלוויזיה, שידור של תוכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלויזיה, שרותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.   
                                                                                  

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and internet 
programs; entertainment by television, radio, cellular 
and internet; entertainment shows by television, 
radio, cellular and internet; Services related to 
electronic games provided via the Internet and 
cellular; organization of contests, exhibitions and 
shows; film production; production of shows; 
entertainment information; publication of electronic 
journals on-line; all included in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור 
באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה, 

רדיו, סלולר ואינטרנט; שירותים הקשורים למשחקים 
אלקטרוניים המסופקים באמצעות אינטרנט וסלולר; ארגון 
תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; הפקת מופעים; 
מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים אלקטרוניים מקוונים; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                

י"א אייר תשע"ה - 13330/04/2015



HAVELLS

Trade Mark No. 258893 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: QRG Enterprises Ltd.

Address: 1, Raj Narain Marg, Civil Lines, Delhi, 110054, 
India

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: 11 סוג: 11

Apparatus and installations for lighting, fluorescent 
light tubes, lights bulbs, lamps, filaments for lamps, 
arc lamps, electric discharges tubes for lighting, lamp 
casings, lamp glass, lamp hanging supports, lamp 
reflectors, lamp shade, luminous tubes for lighting, 
sockets for electric lights, torches, search lights, 
lights and lamps for cosmetic purposes, lamps for 
tanning purposes, CFL, fans, air-conditioning and 
water supply apparatus, water heaters, toaster, 
microwave, ovens, kettles, coffee maker (electric), 
lighting apparatus utilizing light emitting diodes; all 
included in class 11.

התקנים ומתקנים לתאורה, שפופרות תאורה פלורוסנטיות, 
נורות תאורה, מנורות, חוטי להט למנורות, מנורות קשת, 
שפופרות פריקת חשמל לתאורה, עטיפות למנורות, מנורת 

זכוכית, תומכי מנורות תלייה, מחזירי אור מנורה, אהיל מנורה, 
שפופרות בוהק לתאורה, בתי מנורה לתאורת חשמל, פנסים, 
תאורת חיפוש, תאורה ומנורות למטרות קוסמטיות, מנורות 
למטרות שיזוף, מנורות פלורוסנטיות קומפקטיות, מאווררים, 
התקני מיזוג אויר ואספקת מים, מחממי מים, טוסטר, מיקרוגל, 
תנורים, קומקומים, מכונת קפה (חשמלית), התקני תאורה 

המשתמשים בדיודות פולטות אור; הנכללים כולם בסוג 11.       
                                                                                    

                                                                  

י"א אייר תשע"ה - 13430/04/2015



Trade Mark No. 258897 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: QRG Enterprises Ltd.

Address: 1, Raj Narain Marg, Civil Lines, Delhi, 110054, 
India

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: 11 סוג: 11

Apparatus and installations for lighting, fluorescent 
light tubes, lights bulbs, lamps, filaments for lamps, 
arc lamps, electric discharges tubes for lighting, lamp 
casings, lamp glass, lamp hanging supports, lamp 
reflectors, lamp shade, luminous tubes for lighting, 
sockets for electric lights, torches, search lights, 
lights and lamps for cosmetic purposes, lamps for 
tanning purposes, CFL, fans, air-conditioning and 
water supply apparatus, water heaters, toaster, 
microwave, ovens, kettles, coffee maker (electric), 
lighting apparatus utilizing light emitting diodes; all 
included in class 11. 

התקנים ומתקנים לתאורה, שפופרות תאורה פלורוסנטיות, 
נורות תאורה, מנורות, חוטי להט למנורות, מנורות קשת, 
שפופרות פריקת חשמל לתאורה, עטיפות למנורות, מנורת 

זכוכית, תומכי מנורות תלייה, מחזירי אור מנורה, אהיל מנורה, 
שפופרות בוהק לתאורה, בתי מנורה לתאורת חשמל, פנסים, 
תאורת חיפוש, תאורה ומנורות למטרות קוסמטיות,     מנורות 
למטרות שיזוף, מנורות פלורוסנטיות קומפקטיות, מאווררים, 
התקני מיזוג אויר ואספקת מים, מחממי מים, טוסטר, מיקרוגל, 
תנורים, קומקומים, מכונת קפה (חשמלית), התקני תאורה 

המשתמשים בדיודות פולטות אור; הנכללים כולם בסוג 11.      
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Trade Mark No. 258914 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: NEOGAS DO BRASIL GAS NATURAL 
COMPRIMIDO S.A.

Address: Rua Erna Sirtoli Uez, 248, Sao Leopoldo - 
Caxias do Sul -RS 95097-070, Brazil

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Patents & Financial Services (1992) L.T.D

Address: 15 Yohanan Ha'sandlar, P.O.B. 2567, Haifa, 
31251, Israel

שם: גולד- פטנטים ויעוץ כלכלי (1992) בע"מ

כתובת : יוחנן הסנדלר 15, ת.ד. 25267, חיפה, 31251, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Natural gas transportation and storage services. שירותי שינוע ואחסון גז טבעי.                                         
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ALEXANDRIA

Trade Mark No. 258926 מספר סימן

Application Date 11/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

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

(Maryland 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: 41 סוג: 41

Educational services, namely, organizing, hosting 
and conducting classes, seminars, lectures, 
conferences, symposia and workshops in the fields of 
technology, science, medicine, genetics, health and 
healthcare and distribution of course materials in 
connection therewith; providing educational services, 
namely, classes, seminars, lectures, conferences, 
symposia and workshops in the field of management 
of life science and biotechnology research and 
development initiatives; providing on-line publications 
in the nature of books, brochures, magazines, 
journals, booklets, pamphlets, and manuals in the 
fields of technology, science, medicine, genetics, 
health and healthcare; all included in class 41

שירותי חינוך, דהיינו, ארגון, אירוח ועריכת שיעורים, סמינרים, 
הרצאות, כנסים, סימפוזיונים וימי עיון בתחומי טכנולוגיה, מדע, 
רפואה, גנטיקה, בריאות ושירותי בריאות והפצה של חומר 
הנלמד בהקשר לעיל; מתן שירותי חינוך, דהיינו, שיעורים, 

סמינרים, הרצאות, כנסים, ימי עיון וסדנאות בתחום ניהול מדעי 
חיים, מחקר ביוטכנולוגי ופיתוח יוזמה; מתן פרסום מקוון של 

ספרים, ברושורים, מגזינים, כתבי עת, ספרונים, חוברות, וספרי 
הוראות בתחומי טכנולוגיה, מדע, רפואה, גנטיקה, בריאות 

ושירותי בריאות; הנכללים כולם בסוג 41                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

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

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

U.S.A., 15/03/2013, No. 85/877,888 ארה"ב, 15/03/2013, מספר 85/877,888

Class: 41 סוג: 41
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קון-טיקי נסיעות
Kon-Tiki Travel

Trade Mark No. 259078 מספר סימן

Application Date 09/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tour Kon Tiki Travel LTD. שם: תור קון טיקי נסיעות בע"מ

Address: 60 Hameginim Blv.., Haifa, 3326415, Israel כתובת : שד' המגינים 60, חיפה, 3326415, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Asaf Raz, Adv.

Address: Menachem Begin 11 St., Ramat - Gan, 
5268104, Israel

שם: אסף רז, עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing of services of Transport, Cruise,Civil 
Aviation, travel, Journey, vacation, Tourism and 
outside Israel; All included in ckass 35

שיווק שירותי הובלה, שיט, תעופה אזרחית, נסיעות, טיולים, 
פעילויות פנאי, חופשות, תיירות ונופש, בישראל ומחוצה לה; 

הנכללים כולם בסוג 35                 

Class: 39 סוג: 39

Travel agency services, transport, Cvil Aviation, 
Arrangement of travel, journey, recreation services, 
Both inside and outside israel, all included in class 39

שירותי סוכנות נסיעות, הובלה, תעופה אזרחית, ארגון נסיעות, 
טיולים, חופשות, פעילות פנאי ושירות שיט, תיירות ונופש 

בישראל ומחוצה לה, הנכללים כולם בסוג 39                       
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פרפר

Trade Mark No. 259093 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KLIL INDUSTRIES LTD. שם: קליל תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 659, Carmiel, 20100, Israel כתובת : ת.ד. 659, כרמיאל, 20100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials; common metals and their 
alloys; metal profiles; aluminum profiles; aluminum 
sets, namely, windows, doors, metal handles, screen 
walls, blinds, shades, rails, internal partitions and 
parts and accessories thereof that are included in 
class 06.

חומרי בנייה ממתכת; מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; פרופילים 
ממתכת; פרופילים מאלומיניום; מערכות אלומיניום, דהיינו, 

חלונות, דלתות, ידיות ממתכת, קירות מסך, תריסים, הצללות, 
מעקות, מחיצות פנים וחלקים ואביזרים נלווים עבורם הנכללים 
בסוג 06.                                                                         

          

Class: 19 סוג: 19

Building glass; glass windows for building purposes; 
glass tiles (not for roofs); glass blocks for building; 
decorative glass for building; separation glass 
(building); building glass (windows); glass for 
windows for building; mosaic glass for use in 
building; colorful glass windows for building 
purposes; glass plates for use in building; colored 
glass plates (for building); glass windows for building; 
glass for windows except for vehicles; window-panes 
for window glasses; non-metal windows; all included 
in class 19.

זכוכית בנייה; שמשות זכוכית למטרות בניה; אריחי זכוכית (לא 
לגגות); גושי זכוכית לבניין; זכוכית דקורטיבית לבניין; זכוכית 
הפרדה (בנייה); זכוכית לבנייה (חלונות); זכוכית לחלונות 
לבנייה; זכוכית פסיפסים לשימוש בבניין; חלונות זכוכית 

צבעונית למטרות בנייה; לוחות זכוכית לשימוש בבניין; לוחות 
זכוכית צבועה (לבניין); שמשות זכוכית לבנייה; זכוכית לחלונות 
זולת חלונות לכלי רכב; זגוגיות-בניין לשמשות חלונות; חלונות 
לא ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19.                                   
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קליל

Trade Mark No. 259094 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials; common metals and their 
alloys; metal profiles; aluminum profiles; aluminum 
sets, namely, windows, doors, metal handles, screen 
walls, blinds, shades, rails, internal partitions and 
parts and accessories thereof that are included in 
class 06.

חומרי בנייה ממתכת; מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; פרופילים 
ממתכת; פרופילים מאלומיניום; מערכות אלומיניום, דהיינו, 

חלונות, דלתות, ידיות ממתכת, קירות מסך, תריסים, הצללות, 
מעקות, מחיצות פנים וחלקים ואביזרים נלווים עבורם הנכללים 
בסוג 06.                                                                         

          

Class: 7 סוג: 7

Electric and electronic motors for use in operating 
doors, rolling doors, gates, awnings, shades, 
windows, blinds and curtains ; all included in class 
07.

מנועים חשמליים ואלקטרוניים לשימוש בתפעול דלתות, דלתות 
גלילה, שערים, סוככים, צלונים, חלונות, תריסים ווילונות; 

הנכללים כולם בסוג 07.                                                 

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic apparatus, namely, 
controllers, automatic control panels, remote-control 
and switches that control and operate doors, rolling 
doors, gates, awnings, shades, windows, blinds and 
curtains; Home and office automation systems 
comprising wireless and wired controllers, controlled 
devices and software for controlling and operating 
doors, rolling doors, gates, awnings, shades, 
windows, blinds, curtains and other home and office 
monitoring and control applications; all included in 
class 09.

מערכת חשמלית ואלקטרונית, דהיינו, שלטים, לוחות בקרה 
אוטומטיים, שלט רחוק ומתגים השולטים ומתפעלים דלתות, 
דלתות גלילה, שערים, סוככים, צלונים, חלונות, תריסים 
ווילונות; מערכות מיכון לבית ולמשרד המורכבות משלטים 

חוטיים ואלחוטיים, התקני שליטה ותוכנה עבור שליטה ותפעול 
דלתות, דלתות גלילה, שערים, סוככים, צלונים, חלונות, 
תריסים, וילונות ויישומים אחרים לשליטה ולבקרה בבית 

ובמשרד; חיישנים; הנכללים כולם בסוג 09.                           
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 19 סוג: 19

Building glass; glass windows for building purposes; 
glass tiles )not for roofs(; glass blocks for building; 
decorative glass for building; separation glass 
(building); building glass (windows); glass for 
windows for building; mosaic glass for use in 
building; colorful glass windows for building 
purposes; glass plates for use in building; colored 
glass plates (for building); glass windows for building; 
glass for windows except for vehicles; window-panes 
for window glasses; non-metal windows; all included 
in class 19.

זכוכית בנייה; שמשות זכוכית למטרות בניה; אריחי זכוכית )לא 
לגגות(; גושי זכוכית לבניין; זכוכית דקורטיבית לבניין; זכוכית 
הפרדה (בנייה); זכוכית לבנייה (בניה); זכוכית לחלונות לבנייה; 
זכוכית פסיפסים לשימוש בבניין; חלונות זכוכית צבעונית; לוחות 
זכוכית לשימוש בבניין; לוחות זכוכית צבועה (לבניין); שמשות 

זכוכית לבנייה; זכוכית לחלונות זולת חלונות לכלי רכב; 
זגוגיות-בניין לשמשות חלונות; חלונות לא ממתכת; הנכללים 
כולם בסוג 19.                                                                 
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Ownersבעלים

Name: KLIL INDUSTRIES LTD. שם: קליל תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 659, Carmiel, 20100, Israel כתובת : ת.ד. 659, כרמיאל, 20100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Class: 37 סוג: 37

Services for home owners after installation of 
windows and doors, namely, inspection of windows 
and doors after installation; building consultation; 
providing consultation regarding building; 
consultation and information services in the field of 
building; consultation regarding building residential 
houses and buildings; consultation services in the 
fields of installation, maintenance and repairs; 
consultation services regarding establishment of 
buildings and other structures; consultation services 
in the field of building, repairs, renovations, 
maintenance and installation; installation of windows; 
installation and repair of window frames; repair and 
isolation of window connectors; all included in class 
37.

שירותים לבעלי בתים לאחר התקנה של חלונות ודלתות, 
דהיינו, בדיקה של החלונות והדלתות לאחר ההתקנה; ייעוץ 
בניה; מתן ייעוץ לגבי בנייה; שירותי ייעוץ ומידע בנושאי בנייה; 
ייעוץ לגבי בניית בתי מגורים ובניינים; שירותי ייעוץ בנושאי 
התקנה, תחזוקה ותיקונים; שירותי ייעוץ לגבי הקמת בניינים 
ומבנים אחרים; שירותי ייעוץ בתחומי בניין, תיקונים, שיפוצים, 
תחזוקה והתקנה; התקנת חלונות; התקנה ותיקון של מסגרות 
חלונות; תיקון ואיטום של חיבורי חלונות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .37
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 40 סוג: 40

Manufacturing of aluminum sets; all included in class 
40.

ייצור מערכות אלומיניום; הנכללים כולם בסוג 40.                   
      

Class: 42 סוג: 42

Architectural consultancy services; technical 
consultancy services; all included in class 42.

שרותי ייעוץ אדריכלי; שירותי ייעוץ טכני; הנכללים כולם בסוג 
                                                                 .42
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4300

Trade Mark No. 259097 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KLIL INDUSTRIES LTD. שם: קליל תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 659, Carmiel, 20100, Israel כתובת : ת.ד. 659, כרמיאל, 20100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminum profiles; aluminum sets, namely, windows, 
doors, metal handles, screen walls, blinds, shades, 
rails, internal partitions and parts and accessories 
thereof that are included in class 06; all included in 
class 06.

פרופילים מאלומיניום; מערכות אלומיניום, דהיינו, חלונות, 
דלתות, ידיות ממתכת, קירות מסך, תריסים, הצללות, מעקות, 
מחיצות פנים וחלקים ואביזרים נלווים עבורם הנכללים בסוג 
                                                                               .06
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FAUCHON

Trade Mark No. 259146 מספר סימן

Application Date 23/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetable; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats, butter; charcuterie; 
salted meats; crustaceans, not live; tinned fish of 
meat; cheeses; milk beverages, milk predominating; 
foods and dishes made from the aforementioned 
goods; caviar; crystallized fruits; tinned fruits; liver; 
foie gras; fruit salad; lobsters (not live); oysters; 
vegetable juice for cooking; vegetable salad; fishery 
products; preparations for making soups; salmon; 
truffles; fruit peels; all included in Class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים; ביצים, חלב 
ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל, חמאה; שרקוטרי; בשרים 
מומלחים; סרטנים, לא חיים; בשר דגים משומרים; גבינות; 

משקאות חלביים, חלביים בעיקרם; מזונות ומאכלים העשויים 
מהטובין הנכללים הנ"ל; קוויאר; פירות מסוכרים; פירות 

משומרים; כבד; כבד אווז; סלט פירות; לובסטרים (לא חיים); 
צדפות (לא חיות); מיץ ירקות לבישול; סלט ירקות; מוצרי דגים; 

תכשירים להכנת מרקים; סלמון; כמהין; קליפות פירות; 
הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery; ices, honey, 
treacle, yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments); spices, ice, sandwiches, 
pizzas, pancakes (food); cookies, cakes, rusks, 
confectionery, chocolate; cocoa, coffee, chocolate or 
tea-based drinks; food and dished prepared with the 
above-mentioned goods; seasoning; flavourings for 
drinks other than essential oils; candy for food; 
condiments; edible decorations for cakes; essences 
for foodstuffs (except etheric essences and essential 
oils); infusions, not medicinal; meat gravies; 
farinaceous foods; cake pastes; pasta; ferments for 
pastes; petits fours (cakes); peppers (seasoning); 
pepper; cake powder; quiche; salad dressing; sushi; 
tabbouleh; pies; tea and coffee-based drinks; iced 
tea and coffee; all included in Class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי, 
קמח ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, מאפים וממתקים; 
גלידות, דבש, דבשה, שמרים, אבקת אפייה; מלח, חרדל, 

חומץ, רטבים (תבלינים); תבלינים, גלידה, סנדוויצ'ים, פיצות, 
פנקייקים (אוכל); עוגיות, עוגות, צנימים, ממתקים, משקאות 
מבוססי קקאו, קפה, שוקולד או תה; אוכל ותבשילים העשויים 
מהטובין הנכללים הנ"ל; תבלינים; טעמים למשקאות מלבד 
שמנים אתריים; ממתקים לאוכל; תיבול; קישוטים אכילים 

לעוגות; תמציות לדברי אוכל (מלבד תמציות אתריות ושמנים 
אתריים); חליטות, לא תרופתיות; רטבים לבשר; מאכלים 
עמילניים; ציפויים לעוגות; פסטה; חומרי התססה למשחות; 
פטיפורים (עוגות); פלפלים (תיבול); פלפל; אבקת עוגה; קיש; 
רטבים לסלט; סושי; טבולה; פאי; תה וקפה קר; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages; all included in Class 32.

בירה; מים מינרלים ומי סודה; משקאות מפירות ומיצי פירות; 
עסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 

                                                               .32

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), ciders, digesters 
(liqueurs and spirits); wines, spirits, alcoholic extracts 
or essences; all included in Class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה), סיידרים, מעכלים (ליקרים 
ומשקאות חריפים); יינות, משקאות חריפים, תמציות ותמציות 

אלכוהוליות; הנכללים כולם בסוג 33.                         

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services (food); temporary 
accommodation; bar services; catering services; 
hotel services, rental of temporary accommodations; 
all included in Class 43.

שירותי מסעדה (מזון); לינה זמנית; שירותי בר; שירותי 
קייטרינג; שירותי מלונאות, השכרת לינה זמנית; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                                         

                      

י"א אייר תשע"ה - 14330/04/2015



 Owners

Name: FAUCHON

Address: 26, place de la Madeleine, PARIS, 75008, 
France

(Societe par actions simplifiee)

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

י"א אייר תשע"ה - 14430/04/2015



DYNOVALVE

Trade Mark No. 259147 מספר סימן

Application Date 24/09/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4205,292 ארה"ב מספר: 4205,292

Dated 11/09/2012 (Section 16) מיום 11/09/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SaviCorp

Address: 2530 South Birch Street, Santa Ana, California, 
92707, U.S.A.

a Nevada Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Emission reduction units for motors and engines, 
namely, PCV valves; all included in class 7.

יחידות הפחתת פליטה עבור התקני הנעה ומנועים, דהיינו 
שסתומי פי. סי. וי; הנכללים כולם בסוג 7.       

י"א אייר תשע"ה - 14530/04/2015



חוטה
HOUTA

Trade Mark No. 259189 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alain Guez שם: אלן גז

Address: מנדלי 15, תל אביב, Israel Israel ,כתובת : מנדלי 15, תל אביב

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Journo & Berdugo ADV.

Address: Rotshild 3 St., Tel Aviv, Israel

שם: ג'ורנו את ברדוגו, עו"ד ונוטריון

כתובת : רוטשילד 3, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish bases food; dry fishes.                     .מוצרי מזון על בסיס דגים; דגים מיובשים

י"א אייר תשע"ה - 14630/04/2015



Trade Mark No. 259247 מספר סימן

Application Date 12/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174698 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

(Germany KGaA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, P.O.B. 151, Yavne, 81101, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, ת.ד. 151, 
יבנה, 81101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations in pre-filled injectors for 
the treatment of infertility.

Class: 10 סוג: 10

medical  apparatus and instruments for use in 
surgery, needles for medical purposes, syringes for 
injections and for medical purposes, pre- filled 
injectors for medical purposes, all in the field of 
fertility 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)

Germany, 22/02/2013, No. 30 2013 018 767.9/05 גרמניה, 22/02/2013, מספר 767.9/05 018 2013 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

י"א אייר תשע"ה - 14730/04/2015



Trade Mark No. 259273 מספר סימן

Application Date 05/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174975 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: masonlee, inc.

Address: 2444 east 8th street, los angeles CA 90021, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

Address: B.S.R. Tower 1, Ben Gurion Rd. 2, P.O.B. 
2423, Bnei Brak, 5112301, Israel

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, ת.ד. 2423, בני ברק, 
5112301, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely jackets, sweaters, tops, bottoms, 
skirts, pants, dresses, suits, shirts, coats, blouses, 
trench coats, jeans and lingerie; headwear, namely 
scarves, hats and caps; swimwear, belts, gloves; 
footwear, namely shoes, boots, socks and sandals.

י"א אייר תשע"ה - 14830/04/2015



Trade Mark No. 259291 מספר סימן

Application Date 05/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0994679 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word CARMENCITA, with 
its distinctive logo in line with the attached graphic 
representation.

 Owners

Name: JESUS NAVARRO, S.A.

Address: Isaac Peral, 46, E-03660 NOVELDA (Alicante), 
Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA)

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: 30 סוג: 30

Saffron and spices; yellow seasoning and yellow 
spices, cloves, cumin, anise, caraway, coriander, 
ginger, sweetmeats made of sesame oil, nutmeg, 
pepper, paprika, cinnamon, oregano, cardamon,  
clove pepper and other spices, sauces and 
condiments in all their presentation forms and 
containers; coffee, cloves, salt, royal jelly for human 
consumption (not for medical purposes), curries, 
natural sweeteners, essences for foodstuffs; vanilla, 
vanillin, cocoa, sugar, rice, sago; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, flans, puddings, honey, treacle, yeast, 
baking powder, edible ices, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), ice.

י"א אייר תשע"ה - 14930/04/2015



Trade Mark No. 259292 מספר סימן

Application Date 15/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1000866 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning products; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; cosmetic creams.

Class: 5 סוג: 5

Hygienic care products; sanitary preparations for 
medical purposes; plasters; materials for dressings; 
gases for medical purposes; pads; disinfectants; 
material for treating wounds, for medical purposes; 
gel pads for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; mother's milk and 
processed mother's milk; products made from 
mother's milk.

Class: 9 סוג: 9

Software (recorded programs);  data transmission 
apparatus; apparatus for recording, transmitting and 
reproducing data, sound or images; magnetic 
recording media; optical data media; compact discs, 
diskettes, cassettes; magnetic and electronic cards 
identification; weighing scales for milk; baby scales.

Class: 10 סוג: 10

Suction and therapy apparatus for medical use; 
suction pumps for medical use; collector tanks, 
pouches and bags for secretions; medical apparatus 
for compressed air, suction, oxygen and other 
medical gases; diagnostic apparatus for medical 
purposes; apparatus for use in medical analysis, 
including apparatus for analysing mother's milk; 
obstetric apparatus; ventouses, forceps; incubators 
for babies; lamps, ultra-violet lamps and 
phototherapy lamps for medical use; breast pumps; 
nipple shields, babies' bottles; small bags and 
containers for collecting, deep-freezing, storing, 
transporting, for reheating mother's milk and for 
breastfeeding, for medical use; feeding bottle teats, 
feeding bottle teats for medical use; apparatus, 
instruments and means for absorption of foodstuffs 
and medicines in particular for premature babies, 
babies and small children for medical use; nipple 
protectors, nipple formers, nipple shields; babies 
pacifiers (teats); small bags and containers for steam 
cleaning and sterilisation, for medical use; isothermal 
small bags for medical use; elastic stockings for 
surgical purposes; stockings for varicose veins and 
support underlinen for medical use.

י"א אייר תשע"ה - 15030/04/2015



 Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lättichstrasse 4b, CH-6340 Baar, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Class: 11 סוג: 11

Heating, steam generating; electric heaters for 
feeding bottles; steam apparatus and sterilizers; 
pasteurizers.

Class: 18 סוג: 18

Trunks and suitcases; bags, suitcases, rucksacks 
and belt bags, in particular for transporting breast 
pumps and suction pumps; baby slings.

Class: 21 סוג: 21

Small bags and containers for steam cleaning and 
sterilisation; cups; non-electric heaters for feeding 
bottles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; brassieres and 
underwear (underclothing), including elastic lingerie 
for mothers before and after giving birth.

Class: 40 סוג: 40

Storing, separation, isolation of ingredients, treatment 
and pasteurization of mother's milk.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, training and further training but 
not for pharmaceutical products.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; rental of breast pumps and suction 
pumps; services of a milk bank, in particular 
collecting, storing, administration and distribution of 
mother's milk; hygiene and beauty care for humans.

י"א אייר תשע"ה - 15130/04/2015



Trade Mark No. 259333 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175114 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Filtering machines; filters for filtering machines; filter 
cartridges for filtering machines; ultrafiltration filters 
for chemical processing machines and apparatus; 
filters for chemical processing machines and 
apparatus; filter cartridges for chemical processing 
machines and apparatus; chemical processing 
machines and apparatus; corrosive-resistant filter 
cartridges used in the process of beer making; filters 
for brewed liquid used in brewing or fermenting 
machines and apparatus; food or beverage 
processing machines and apparatus; industrial milk 
strainers; filter cartridges [parts of industrial milk 
strainers]; plastic processing machines and 
apparatus, filter cartridges [parts of plastic processing 
machines]; filters for semiconductor manufacturing 
machines and systems; filters for liquid used in the 
manufacture of semiconductors; semiconductor 
manufacturing machines and systems and their 
parts; machines and apparatus for manufacturing 
rubber goods; filter cartridges [parts of machines and 
apparatus for manufacturing rubber goods].

Class: 9 סוג: 9

Ozonisers [ozonators]; electrolysers; filtration 
apparatus for laboratory or experimental use; filters 
or filter cartridge [parts of filtration apparatus for 
laboratory or experimental use]; filters for laboratory 
apparatus and instruments; laboratory apparatus and 
instruments; ozone concentration meters; measuring 
apparatus; electronic machines, namely discharge 
tubes other than for lighting, apparatus and their 
parts.

י"א אייר תשע"ה - 15230/04/2015



 Owners

Name: ROKI TECHNO CO., LTD

Address: 6-20-12 Minami-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-
8576, 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

Class: 11 סוג: 11

Clean-up filters for industrial water; clean-up filters for 
water of water-purifying apparatus; absorbent filters 
for water-purifying apparatus; membrane filters for 
water-purifying apparatus; filters for water-purifying 
apparatus; water purifying apparatus; filters for water 
purifiers for household purposes; filter cartridges for 
water purifiers for household purposes; water 
purifiers for household purposes; electrolytic ion 
water purifiers and filters thereof; filters for septic 
tanks for waste water for household purposes; septic 
tanks for waste water for household purposes; filters 
for septic tanks for household purposes; septic tanks 
for household purposes.

י"א אייר תשע"ה - 15330/04/2015



Trade Mark No. 259417 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: NEOGAS DO BRASIL GAS NATURAL 
COMPRIMIDO S.A.

Address: Rua Erna Sirtoli Uez, 248, Sao Leopoldo - 
Caxias do Sul -RS 95097-070, Brazil

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Patents & Financial Services (1992) L.T.D

Address: 15 Yohanan Ha'sandlar, P.O.B. 2567, Haifa, 
31251, Israel

שם: גולד- פטנטים ויעוץ כלכלי (1992) בע"מ

כתובת : יוחנן הסנדלר 15, ת.ד. 25267, חיפה, 31251, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Natural gas trade and business management related 
to natural gas

ניהול מסחר ועסקים בגז טבעי והקשורים לגז טבעי                 
                        

י"א אייר תשע"ה - 15430/04/2015



WUNDERBAR

Trade Mark No. 259418 מספר סימן

Application Date 16/09/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4178667 ארה"ב מספר: 4178667

Dated 24/07/2012 (Section 16) מיום 24/07/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Defense Products and Services Group, Inc.

Address: 55 Begin Rd. 5th, Tel Aviv, 67138, Israel

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: Derech Menahem Begin 55, 5th floor, Tel Aviv, 
67138, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 55, קומה ה', תל אביב, 67138, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle tow bars.         .מוטות גרירה לכלי רכב

י"א אייר תשע"ה - 15530/04/2015



INDULGENT

Trade Mark No. 259546 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 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

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 אייר תשע"ה - 15630/04/2015



SWIRL

Trade Mark No. 259581 מספר סימן

Application Date 07/10/2013 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: 8 סוג: 8

Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, all specifically designed for 
and containing razor blades; parts and fittings for all 
the aforesaid goods

סכיני גילוח ולהבי סכיני גילוח; מחלקים, קסטות, מחזיקים 
ומחסניות, כולם מיועדים ומכילים להבי סכיני גילוח; חלקים 

ומתאמים לכל הסחורות לעיל                                              
                                                  

י"א אייר תשע"ה - 15730/04/2015



Trade Mark No. 259648 מספר סימן

Application Date 03/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177079 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, namely, small items of metal hardware, 
namely, nuts, washers; pipes and tubes of metal; 
goods of common metal not included in other 
classes, namely, bolts of metal, screws; fittings of 
metal for beds; bed casters of metal; and fittings of 
metal for furniture, furniture casters of metal.

Class: 20 סוג: 20

Furniture; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics, namely, pulls and knobs, 
figurines; beds, bed fittings, not of metal, bedsteads 
of wood, of plastic, and of a combination of wood and 
plastic, bed casters, not of metal, bedding, namely, 
bed pillows; hospital beds; easy chairs; mattresses, 
included in this class; furniture, namely, porch 
swings, seating furniture, armchairs, dining chairs, 
easy chairs, reclining chairs, rocking chairs, lounge 
rocking chairs, bedroom furniture, beds, chair beds, 
folding beds, sofa beds, chaise lounges, couches, 
deck chairs, cushions, fabric sold as an integral 
component of finished furniture, outdoor furniture; 
furniture of metal; furniture fittings, not of metal, 
furniture casters, not of metal; seats of metal; bed 
frames of metal. 

י"א אייר תשע"ה - 15830/04/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Clear blue, 
blue and dark blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Gerhard Wiesch

Address: Poststraße 32, 48431 Rheine, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, namely, cotton fabric, 
cotton base mixed fabrics, denim fabric, furnishing 
and upholstery fabrics, inorganic fiber mixed fabrics, 
knitted fabrics, linen fabric, mixed-fiber fabrics, non-
woven textile fabrics, nylon fabrics, polyester fabric, 
rayon fabric, silk fabrics, silk-cotton mixed fabrics, 
silk-wool mixed fabrics, wool base mixed fabrics, 
wool-cotton mixed fabrics, woolen fabric, woven 
fabrics, furniture coverings made of plastic materials, 
coverlets, covers for cushions, duvet covers, fitted 
bed sheets, flat bed sheets; bed covers and table 
covers in the nature of table cloth of textile; bed linen, 
bed clothes, namely, bed skirts; eiderdowns down 
coverlets, pillow shams, pillowcases, mattress 
covers, furniture coverings of plastic; furnishing 
fabrics, namely, cotton cloth, linen cloth, wool cloth, 
unfitted furniture coverings of textile; sleeping bags in 
the nature of sheeting; loose unfitted covers for 
furniture, not of paper; and quilts.

Class: 28 סוג: 28

Swings; swings in the nature of see-saws.

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

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

European Community Trade Mark, 29/01/2013, No. 
011565496

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/01/2013, מספר 
011565496

Class: 6 סוג: 6

Class: 20 סוג: 20

Class: 24 סוג: 24

Class: 28 סוג: 28
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Trade Mark No. 259649 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177100 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka.

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

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

Russian Federation, 28/05/2013, No. 2013717789 רוסיה, 28/05/2013, מספר 2013717789

Class: 33 סוג: 33
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, grey, 
blue, black, green, brown and beige. as shown in the  
mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the All words, letters and numbers, 
except word combination in Cyrillic charactered 
transliterated as «BELAYA BEREZKA». separately, 
but in the combination of the mark.

The mark is a three-dimensional mark

The image of the bottle is not a part of the mark. the 
mark is composed of the label as it appears on the 
bottle.

 Owners

Name: KPO MARKETING KOMPANI LIMITED

Address: Egypt Street, 12, CY-1097 Nikosia, Cyprus

(CY KPO Marketing Company Limited)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל
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Trade Mark No. 259740 מספר סימן

Application Date 08/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.N.M Technical Supply Ltd. שם: מ.נ.מ הכל לתעשיה בע"מ

Address: כתובת : היוצרים 2, כפר סבא, ישראל

חברה פרטית

Name: Avigdor Matzpon שם: אביגדור מצפון

Address: Hairus 10, Alfey Menashe, Israel כתובת : האירוס 10, אלפי מנשה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshiko Malka Adv.

Address: Hata'as 20, Kfar Saba, Israel

שם: עו"ד מושיקו מלכה

כתובת : התע"ש 20, כפר סבא, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Vending services wholesale to sell products like " do 
it yourself" such as: power tools, paint, plumbing 
fixtures, work clothes' gardering, car accessories, 
electrical accessories, cleaning products and 
equipment, technical supplies.

שירותי ממכר סיטונאי למכירת מוצרים בסגנון "עשה זאת 
בעצמך", דהיינו: כלי עבודה חשמליים, צבע, אביזרי 

אינסטלציה, בגדי עבודה, גינון, אביזרי רכב, אביזרי חשמל, 
מוצרי ניקיון וציוד הספקה טכנית.                                        
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CSR

Trade Mark No. 259747 מספר סימן

Application Date 13/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

semiconductor components, integrated circuits, 
semiconductor chips, semiconductor chip sets, circuit 
board assemblies, computer components, electronic 
components; all the aforesaid goods being for 
communications; control software, interface software 
and communications software; semiconductor 
component layouts in electronic form; 
telecommunications apparatus, instruments, 
equipment and installations; computers, computer 
peripherals, computer networking and computer 
configuration systems, all being for use with 
telecommunications apparatus, instruments and 
equipment; telecommunications multiplexes, 
networks, and switchboards; modems; telephones; 
telephone aerials and aerial installation components; 
telephone receivers and recorders; navigation and 
location apparatus and instruments; electronic and 
computer apparatus and instruments for determining 
precise geographical locations of aircraft, marine 
vessels, land vehicles, human beings and animals; 
electronic and computer apparatus and instruments 
for surveying, mapping, tracking and navigation, 
including marine, aviation, land vehicle and human 
being and animal tracking and navigation; location 
sensors, software, receivers and transmitters; 
location systems software and hardware; data 
carriers pre-recorded with software as aforesaid; 
computer hardware and software for use in global 
positioning and wireless navigation and satellite 
communications; computer software for improving 
voice signal quality and the intelligibility of speech 
content used in voice interface systems, command 
and control systems, radio intercom systems, 
microphone systems, wireless communications 
systems and telecommunications systems; 
microphone systems comprising a microphone unit 
and digital signal processors; Computer hardware 
and computer software; computer programs; 
computer firmware; computer hardware and software 
for electronic advertisement and messaging and 
location services; mobile computing and operating 
platforms; mobile computing and operating platforms 
consisting of computer software, data transceivers, 
and wireless networks for the collection, reporting 
and analysis of business data related to location 
services; computer hardware and software for 
tracking, monitoring and analyzing shopping activity; 
software applications for cellular phones, 
smartphones, PDAs, and mobile web devices; mobile 
software applications; downloadable electronic 
games; software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information; 
computer software for wireless content delivery; 
computer application software for mobile phones; 

רכיבים מוליכים למחצה, מעגלים משולבים, שבבים מוליכים 
למחצה, ערכות שבבים מוליכים למחצה, מעגלים מודפסים 
להרכבה, רכיבי מחשב, רכיבים אלקטרוניים; כל הטובין 

המצויינים לעיל עבור תקשורת; תכנת שליטה, תכנת ממשק 
ותכנת תקשורת; תוכניות של מוליכים למחצה בפורמט 

אלקטרוני; מכשור, כלים, ציוד והתקנות לתקשורת; מחשבים, 
ציוד למחשבים, רשתות מחשבים ומערכות קונפיגורציות 
מחשב, כולם מיועדים לשימוש עם מכשירים, כלים וציוד 

לתקשורת; שולחי אותות מרובבים, רשתות ומרכזיות תקשורת; 
מודמים; טלפונים; אנטנות טלפון ורכיבי התקנה התקנת 

אנטנות; מקלטי ומקליטי טלפון; ציוד ורכיבים לניווט ואיתור; 
מחשבים ומנגנונים אלקטרוניים ומכשירים לקביעת מיקום 

גאוגרפי מדוייק של מטוסים, כלי שיט, כלי רכב יבשתיים, בני 
אדם ובעלי חיים; מחשבים ומנגנונים אלקטרוניים ומכשירים 
למדידות, מיפוי, מעקב וניווט, לרבות איתור ומעקב אחר כלי 
שיט, כלי תעופה, כלי רכב יבשתיים, בני אדם ובעלי חיים; 
חיישני מיקום, תוכנות, מקלטים ומשדרים; תוכנות וחומרות 

למערכות מיקום; נשאי מידע מוקלטים מראש עם תוכנה עבור 
האמור לעיל; תוכנות וחומרת מחשב לשימוש בתקשורת מיקום 
גלובאלית ותקשורת ניווט אלחוטית ותקשורת לוויין; תוכנות 

מחשב לשיפור איכות אות קולי ולהבניית תוכן דיבור המשמשות 
במערכות ממשק קול, במערכות שליטה ובקרה, במערכות רדיו 

אינטרקום, במערכות מיקרופוניות, במערכות תקשורת 
אלחוטיות ובמערכות תקשורת אלקטרונית; מערכות 

מיקרופוניות הכוללות יחידת מיקרופון ומעבדי אותות דיגיטליים; 
תכנות מחשב וחומרת מחשב; תוכניות מחשב; קושחת מחשב; 
חומרות ותוכנות מחשב עבור פרסומות והודעות אלקטורניות 
ושירותי מיקום; מחשוב נייד ופלטפורמות תפעול; מחשוב נייד 
ופלטפורמות תפעול המורכבות מתוכנות מחשב, משדרי נתונים 
ורשתות אלחוטיות לאיסוף, דיווח וניתוח של נתונים עסקיים 
הקשורים לשירותי מיקום; חומרת ותוכנות מחשב למעקב, 
ניטור וניתוח פעילות קניות; ישומי תוכנה עבור טלפונים 

סלולריים, טלפונים חכמים, מחשבי כף יד, והתקני אינטרנט 
ניידים; יישומי תוכנה לטלפונים ניידים, טלפונים חכמים, 
מכשירים ניידים, ומערכות ניידות מבוססות רשת; יישומים 
תוכנה לניידים; משחקים אלקטרוניים להורדה; תוכנות 

המאפשרות העלאה, שליחה, הצגה, תיוג, שימוש בבלוגים, 
שיתוף או אספקת תקשורת אלקטרונית או מידע בדרך אחרת; 
תוכנת מחשב להעברת תוכן אלחוטי; יישומי תוכנות מחשב 
עבור טלפונים ניידים; תוכנה הניתנת להורדה כאפליקצייה 
המאפשרת העברת מסרים בין משתמשי מחשב; תוכנות 
ויישומי תוכנה המאפשרים שידור, גישה, ארגון וניהול של 

הודעות טקסט, הודעות מיידיות, בלוגים לכתבי עת מקוונים, 
טקסט, קישורי רשת, ותמונות דרך האינטרנט ורשתות 
תקשורת אחרות; תוכנה לגישה למידע ברשת מחשבים 

גלובלית; פלטפורמות תוכנה ניתנות להורדה עבור רשתות 
חברתיות שעשויות להיות נגישות באמצעות האינטרנט, 
מחשבים והתקנים אלחוטיים; טלפונים סלולריים, טלפונים 

חכמים, מחשבי כף יד, ומכשירי אינטרנט ניידים; חומרה וציוד 
היקפי לתקשורת; תוכנות תקשורת; חומרה וציוד היקפי 

לטלקומוניקציה; תוכנות טלקומוניקציה; והתקנים; מחשבים, 
ציוד היקפי למחשב, רשתות מחשב ומערכות קונפיגורציה 
למחשבים; תוכנות להקלטה, לשינוי ולעריכת תמונות וקול; 

תוכנות להקלטה, עריכה והדפסה של כל סוגי מוצרים, דמויות, 
טקסטים, גרפיקה, תמונות, לרבות עיצובים דו-ממדיים 
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downloadable software in the nature of a mobile 
application for the transmission of messages among 
computer users; software and software applications 
to enable transmission, access, organization and 
management of text messaging, instant messaging, 
online blog journals, text, web links, and images via 
the Internet and other communications networks; 
software for accessing information on a global 
computer network; downloadable software platforms 
for social networking that may be accessed via the 
Internet, computers and wireless devices; cellular 
phones, smartphones, PDAs, and mobile web 
devices; communications hardware and peripherals; 
communications software; telecommunications 
hardware and peripherals; telecommunications 
software; and installations; computers, computer 
peripherals, computer networking and computer 
configuration systems; software for recording, 
manipulating and editing sound and images; software 
for recording, editing and printing all types of 
products, images, text, graphics, photographs, 
including two dimensional and three dimensional 
designs; software for wireless connectivity; software, 
apparatus and peripherals for weighing and 
measuring; including voice and motion-generated 
commands and controls; Electric and electronic 
apparatus for use with multi-media entertaining 
systems; electronic components for wireless and 
mobile communication systems; telecommunications 
apparatus, equipment, parts, fittings and electronic 
components for all the aforesaid goods; 
communications apparatus, equipment, parts, and 
fittings; electronic components for all the aforesaid 
goods; all include in class 9

ותלת-ממדיים; תוכנות לקישוריות אלחוטיות; תוכנות, כלים 
וציוד היקפי לשקילה ומדידה; לרבות פקדים ובקרים הנשלטות 
על ידי קול ותנועה; מכשירים חשמליים ואלקטרוניים לשימוש 
במערכות מולטימדיה בידוריות; רכיבים אלקטרוניים למערכות 
תקשורת אלחוטיות וניידים; מכשור טלקומוניקציה, ציוד, חלקים, 

תואמים, אביזרים ורכיבים אלקטרוניים עבור כל הטובין 
האמורים; מכשור, ציוד, חלקים ואביזרים לתקשורת; רכיבים 

אלקטרוניים לכל הטובין האמורים; הנכללים כולם בסוג 9         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 35 סוג: 35

Location services for tracking, monitoring and 
analyzing shopping activity; provision of third-party 
advertisements to consumers; collection and analysis 
of business data; electronic reporting of location 
services for business data and analytics; advertising; 
promotional and marketing activities; promoting the 
goods and services of others via a global computer 
network; promoting goods and services through 
search engine results and reporting, and by providing 
hypertext links to the websites of others; providing 
marketing and promotional consumer information, 
suggestions and recommendations in the field of 
consumer products and services; compilation, 
management and maintenance of computer 
databases in the field of consumer products and 
services; collection of information relating to market 
analysis; consumer response analysis; all included in 
class 35

שירותי מיקום למעקב, ניטור וניתוח פעילות קניות; אספקת 
פרסומות של צד שלישי לצרכנים; איסוף וניתוח של נתונים 
עסקיים; דיווח אלקטרוני על שירותי מיקום לנתונים עסקיים 

ואנליזות; פרסום; פעילויות קידום מכירות ושיווק; קידום הטובין 
והשירותים של אחרים באמצעות רשת מחשבים גלובלית; 

קידום מוצרים ושירותים דרך תוצאות מנועי חיפוש ודיווח, ועל 
ידי מתן קישורי היפרטקסט לאתרי האינטרנט של אחרים; 

אספקת שיווק וקידום מכירות של מידע לצרכן, הצעות והמלצות 
בתחום של מוצרים צריכה ושירותים; איסוף, ניהול ותחזוקה של 
מאגרי מידע ממוחשבים בתחום של מוצרי צריכה ושירותים;  
איסוף מידע הנוגע לניתוחי שוק; ניתוחי תגובת צרכנים; 

הנכללים כולם בסוג 35                                                     
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Class: 38 סוג: 38

Location and electronic messaging services; 
electronic transmission and streaming of location 
services for digital media content for others via global 
and local computer networks;  transfer of data by 
telecommunications;  transmission of text, messages, 
sound and/or pictures; telecommunication and/or 
communication and/or broadcast and/or transmission 
of audio visual content; communication by computer, 
electronic mail, message sending and receiving 
services; wireless digital messaging services; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid; all included in class 38

שירותי מיקום והודעות אלקטורניים; שידור אלקטרוני והזרמה 
של שירותי מיקום עבור תוכן מדיה דיגיטלי לאחרים באמצעות 
רשתות מחשבים גלובליות ומקומיות;  העברת נתונים על ידי 
טלקומוניקציה;   שידור של טקסט, הודעות, קול, ו/ או תמונות; 
טלקומוניקציה ו/או תקשורת ו/או שידור ו/או העברה של תוכן 
אודיו-ויזואלי; תקשורת על ידי מחשב, דואר אלקטרוני, שירותי 
שליחת וקבלת הודעות; שירותי הודעות דיגיטליות אלחוטיים; 
שירותי מידע, יעוץ והכוונה הנוגעים עבור כל האמור לעיל; 

הנכללים כולם בסוג 38                                                     
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Class: 42 סוג: 42

Design and development of telecommunications 
apparatus, instruments and equipment; advice and 
consultancy in relation to computer networking 
applications; design and development of computer 
hardware and software; design and development of 
software for recording, manipulating and editing 
sound and images; design and development of 
software for recording, editing and printing images, 
text, graphics and photographs;  design and 
development of software for wireless connectivity;  
design and development of software, apparatus and 
peripherals for weighing and measuring; design and 
development of communications apparatus, 
instruments and equipment; design and development 
of multimedia apparatus, instruments and equipment; 
design and development of sound and image 
carriers; design and development of hardware and 
software for image processing; design and 
development of software and hardware for 
navigational apparatus, instruments and equipment; 
design and development of software and hardware 
for determining precise geographical locations of 
aircraft, marine vessels, land vehicles, human beings 
and animals; design and development of software 
and hardware for surveying, mapping, tracking and 
navigation; design and development of location 
systems software and hardware; design and 
development of telecommunications software, 
hardware and peripherals; design, installation, 
maintenance and updating of software and hardware; 
design and development of peripheral apparatus for 
computer hardware and software; computer system 
design; computer programming; design and 
development of software and hardware for electronic 
advertisement and messaging and location services; 
design and development mobile computing and 
operating platforms; design and development of 
software and hardware for tracking, monitoring and 
analyzing shopping activity; design and development 
of software and hardware for cellular phones, 
smartphones, PDAs, and mobile web devices; design 
and development of software and hardware to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information; design and development of 
software and hardware for wireless content delivery; 
design and development of software for mobile 
phones; design and development of software 
applications to enable transmission, access, 
organization and management of text messaging, 
instant messaging, online blog journals, text, web 
links, and images via the Internet and other 
communications networks; design and development 
of software for accessing information on a global 
computer network; design and development of 
software platforms for social networking that may be 
accessed via the Internet, computers and wireless 
devices; advice and consultancy in relation to all of 
the aforementioned services; all included in class 42

תכנון ופיתוח של מכשירים, אביזרים וציוד לתקשורת 
אלקטרונית; יעוץ בקשר ליישומי רשתות מחשבים; תכנון ופיתוח 
תכנות וחומרות מחשב; עיצוב ופיתוח תוכנה להקלטה, שינוי 
ועריכת קול ותמונות; עיצוב ופיתוח תוכנה להקלטה, עריכה 
והדפסת דמויות, טקסט, גרפיקה ותמונות; עיצוב ופיתוח של 
תוכנה לקישוריות אלחוטיות; עיצוב ופיתוח של תוכנה, מיכשור 
וציוד היקפי לשקילה ומדידה; עיצוב ופיתוח של מכשירים, כלים 

וציוד לתקשורת; עיצוב ופיתוח של מכשירים, כלים וציוד 
למולטימדיה; עיצוב ופיתוח של נשאי קול ותמונות; עיצוב ופיתוח 
של חומרה ותוכנה לעיבוד תמונה; עיצוב ופיתוח של תוכנה 

וחומרה עבור מכשירי, כלי וציוד ניווט; עיצוב ופיתוח של תוכנה 
וחומרה לקביעת מיקומים גיאוגרפיים מדויקים של מטוסים, כלי 
שיט, כלי רכב יבשתי, בני אדם ובעלי חיים; עיצוב ופיתוח של 
תוכנה וחומרה למדידות, מיפוי, מעקב וניווט; עיצוב ופיתוח של 
תוכנת וחומרת מערכות מיקום; עיצוב ופיתוח של תוכנה , 

חומרה וציוד היקפי לתקשורת; תכנון, התקנה, תחזוקה ועדכון 
של תוכנות וחומרה; עיצוב ופיתוח של ציוד היקפי לתוכנות 
וחומרת מחשב; תכנון מערכות מחשבים; תיכנות מחשבים; 
עיצוב ופיתוח של תוכנה וחומרה עבור פרסומות ומסרים 

אלקטרוניים, ושירותי מיקום; עיצוב ופיתוח מערכות מחשוב 
ופלטפורמות שימוש ניידות; עיצוב ופיתוח של תוכנה וחומרה 
למעקב, ניטור וניתוח פעילות קניות; עיצוב ופיתוח של תוכנה 
וחומרה לטלפונים ניידים, טלפונים חכמים, מחשבי כף יד, 
והתקני רשת ניידים; עיצוב ופיתוח של תוכנה וחומרה  

המאפשרות העלאה, שליחה, הצגה, תיוג , בלוגים, שיתוף או 
אספקת מדיה ומידע אלקטורניים בדרך אחרת; עיצוב ופיתוח 
של תוכנה וחומרה לאספקת תוכן אלחוטי; עיצוב ופיתוח תוכנה 
לטלפונים ניידים; עיצוב ופיתוח של יישומי תוכנה המאפשרים 
שידור, גישה, ארגון וניהול של הודעות טקסט, הודעות מיידיות, 
בלוגים בכתבי עת מקוונים, טקסט, קישורי רשת, ותמונות דרך 
האינטרנט וברשתות תקשורת אחרות; עיצוב ופיתוח תוכנה 
המאפשרת גישה למידע ברשת מחשבים גלובלית; עיצוב 

ופיתוח פלטפורמות תוכנה לרשתות חברתיות הניתנות לגישה 
באמצעות האינטרנט, מחשבים ומכשירים אלחוטיים; ייעוץ 

ביחס לכל השירותים האמורים; הנכללים כולם בסוג 42           
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Class: 45 סוג: 45

Computer software licensing; licensing of computer 
software for improving voice signal quality and the 
intelligibility of speech content, for 
telecommunications, for voice interface systems, for 
command and control systems, for radio intercom 
systems, for microphone systems, and for 
communications systems; licensing services; 
licensing of software and hardware; licensing of 
intellectual property and industrial property; licensing 
of technology; licensing of communications systems; 
licensing of wireless communications systems; 
licensing of telecommunications software; licensing 
of location and data assistance; licensing of location 
and data services; consultancy, information and 
advisory services relating to all the aforesaid 
services; all included in class 45

מתן רישיונות לתוכנות מחשב; מתן רישיונות לתוכנת מחשב 
לשיפור איכות אות קולי ולהבניית תוכן דיבור, עבור תקשורת 
אלקטרונית, למערכות ממשק קולי, למערכות שליטה ובקרה, 
למערכות רדיו אינטרקום, למערכות מיקרופון, ולמערכות 

תקשורת; שירותי רישוי; רישוי של תוכנה וחומרה; רישוי של 
קניין רוחני וקניין תעשייתי; רישוי של טכנולוגיה; רישוי של 

מערכות תקשורת; רישוי של מערכות תקשורת אלחוטיות; רישוי 
של תוכנות טלקומוניקציה; רישוי של סיוע לגבי מיקום ונתונים; 
רישוי לשירותי מיקום ונתונים; שירותי ייעוץ ומידע הנוגעים לכל 
השירותים האמורים; הנכללים כולם בסוג 45                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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

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

European Community Trade Mark, 01/07/2013, No. 
011946357

איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/07/2013, מספר 
011946357

Class: 9 סוג: 9

semiconductor components, integrated circuits, 
semiconductor chips, semiconductor chip sets, circuit 
board assemblies, computer components, electronic 
components; all the aforesaid goods being for 
communications; control software, interface software 
and communications software; semiconductor 
component layouts in electronic form; 
telecommunications apparatus, instruments, 
equipment and installations; computers, computer 
peripherals, computer networking and computer 
configuration systems, all being for use with 
telecommunications apparatus, instruments and 
equipment; telecommunications multiplexes, 
networks, and switchboards; modems; telephones; 
telephone aerials and aerial installation components; 
telephone receivers and recorders; navigation and 
location apparatus and instruments; electronic and 
computer apparatus and instruments for determining 
precise geographical locations of aircraft, marine 
vessels, land vehicles, human beings and animals; 
electronic and computer apparatus and instruments 
for surveying, mapping, tracking and navigation, 
including marine, aviation, land vehicle and human 
being and animal tracking and navigation; location 
sensors, software, receivers and transmitters; location 
systems software and hardware; data carriers pre-
recorded with software as aforesaid; computer 
hardware and software for use in global positioning 
and wireless navigation and satellite communications; 
computer software for improving voice signal quality 
and the intelligibility of speech content used in voice 
interface systems, command and control systems, 
radio intercom systems, microphone systems, 
wireless communications systems and 
telecommunications systems; microphone systems 
comprising a microphone unit and digital signal 
processors

רכיבים מוליכים למחצה, מעגלים משולבים, שבבים מוליכים 
למחצה, ערכות שבבים מוליכים למחצה, מעגלים מודפסים 
להרכבה, רכיבי מחשב, רכיבים אלקטרוניים; כל הטובין 

המצויינים לעיל עבור תקשורת; תכנת שליטה, תכנת ממשק 
ותכנת תקשורת; תוכניות של מוליכים למחצה בפורמט 

אלקטרוני; מכשור, כלים, ציוד והתקנות לתקשורת; מחשבים, 
ציוד למחשבים, רשתות מחשבים ומערכות קונפיגורציות מחשב, 
כולם מיועדים לשימוש עם מכשירים, כלים וציוד לתקשורת; 
שולחי אותות מרובבים, רשתות ומרכזיות תקשורת; מודמים; 
טלפונים; אנטנות טלפון ורכיבי התקנה התקנת אנטנות; מקלטי 
ומקליטי טלפון; ציוד ורכיבים לניווט ואיתור; מחשבים ומנגנונים 
אלקטרוניים ומכשירים לקביעת מיקום גאוגרפי מדוייק של 
מטוסים, כלי שיט, כלי רכב יבשתיים, בני אדם ובעלי חיים; 
מחשבים ומנגנונים אלקטרוניים ומכשירים למדידות, מיפוי, 
מעקב וניווט, לרבות איתור ומעקב אחר כלי שיט, כלי תעופה, 
כלי רכב יבשתיים, בני אדם ובעלי חיים; חיישני מיקום, תוכנות, 
מקלטים ומשדרים; תוכנות וחומרות למערכות מיקום; נשאי 
מידע מוקלטים מראש עם תוכנה עבור האמור לעיל; תוכנות 
וחומרת מחשב לשימוש בתקשורת מיקום גלובאלית ותקשורת 
ניווט אלחוטית ותקשורת לוויין; תוכנות מחשב לשיפור איכות 

אות קולי ולהבניית תוכן דיבור המשמשות במערכות ממשק קול, 
במערכות שליטה ובקרה, במערכות רדיו אינטרקום, במערכות 
מיקרופוניות, במערכות תקשורת אלחוטיות ובמערכות תקשורת 
אלקטרונית; מערכות מיקרופוניות הכוללות יחידת מיקרופון 

ומעבדי אותות דיגיטליים                                                     
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 Owners

Name: Cambridge Silicon Radio Ltd.

Address: Churchill House, Cambridge Business Park, 
Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Class: 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; design and 
development of telecommunications apparatus, 
instruments and equipment; advice and consultancy 
in relation to computer networking applications; 
design and development of computer hardware and 
software

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ותכנון הקשורים בהם; 
שירותי ניתוח תעשייתי ומחקר; תכנון ופיתוח של חומרות 
ותוכנות מחשב; תכנון ופיתוח של מכשירים, אביזרים וציוד 

לתקשורת אלקטרונית; יעוץ בקשר ליישומי רשתות מחשבים; 
תכנון ופיתוח תכנות וחומרות מחשב                                     
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

            

Class: 45 סוג: 45

Computer software licensing; licensing of computer 
software for improving voice signal quality and the 
intelligibility of speech content, for 
telecommunications, for voice interface systems, for 
command and control systems, for radio intercom 
systems, for microphone systems, and for 
communications systems

מתן רישיונות לתוכנות מחשב; מתן רישיונות לתוכנת מחשב 
לשיפור איכות אות קולי ולהבניית תוכן דיבור, עבור תקשורת 
אלקטרונית, למערכות ממשק קולי, למערכות שליטה ובקרה, 
למערכות רדיו אינטרקום, למערכות מיקרופון, ולמערכות 

תקשורת                                                                         
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Trade Mark No. 259751 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours blue, black. red, 
yellow and green as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, שחור, אדום, צהוב, וירוק הנראים 
בסימן.

Ownersבעלים

Name: Fit Step Pro Sport LTD שם: פיט סטפ פרו ספורט בע"מ

Address: 10 Bialik st., Rishon Le Zion, 7526819, Israel כתובת : ביאליק 10 ראשון לציון, ראשון לציון, 7526819, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kobi Yakov, Adv.

Address: Bialik 10 St., Rishon Le Zion, 75268, Israel

שם: קובי יעקב, עו"ד

כתובת : ביאליק 10, ראשון לציון, 75268, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthotics and insoles included in class 10, orthopedic 
articles, bandages, sports bandages, ,ortheses 
orthopedic supports, prostheses and their matched 
parts, medical compression clothing, orthopedic and 
medical shoes, joint splints, orthopedic  phlebologic, 
lymphologic  and prosthetic  measuring apparatus; 
Tools and   instruments related to orthopedic articles, 
orthotics, insoles and orthopedic shoes.

מדרסים ורפידות הנכללים בסוג 10; פריטים אורטופדיים, 
תחבושות, תחבושות ספורט, אביזרי יישור, תומכים 

אורטופדיים, תותבים וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ 
רפואית, הנעלה אורטופדית ורפואית, סדי קיבוע למפרקים, 
התקני מדידה לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות לימפה 

ולתותבים; התקנים וכלים הקשורים לפריטים אורטופדיים, 
למדרסים, רפידות ולהנעלה אורטופדית.                               
                                                                                    

                                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
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Trade Mark No. 259772 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: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; the mark is 
used or will be used for all goods included in class 3, 
all are vegan .

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, 
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים ; הסימן 

משמש או נועד לשמש עבור כל הטובין המנויים בפרטה 
הנכללים בסוג 3 כולם טבעוניים.                                         

                                    

Class: 30 סוג: 30

Coffe, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice ; the mark is used or will be 
used for all goods included in class 30, all are vegan.

"קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; 
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ,  רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרח ; הסימן משמש או נועד לשמש 
עבור כל הטובין המנויים בפרטה הנכללים בסוג 30, כולם

טבעוניים".                                                                       
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Trade Mark No. 259775 מספר סימן

Application Date 13/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keshet Broadcasting Ltd. שם: שידורי קשת בע"מ

Address: 12 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv, 61580, 
Israel

כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
14041, Tel Aviv, 6713412, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל אביב, 
6713412, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games for 
use with television receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); television 
and video games; cellular games; all included in 
class 9

תוכניות טלוויזיה מוקלטות; משחקים אלקטרוניים לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 

(ניתנים להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; כולם 
נכללים בסוג 9.                                                             

Class: 38 סוג: 38

TV broadcasting, TV programs broadcasting, Mobile 
and cellular services, information broadcasting, 
communication services and singles transitions via 
internet; all included in class 38.                                  
                                       

שידורי טלוויזיה, שידור של תוכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלויזיה, שרותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.   

                                            

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and internet 
programs; entertainment by television, radio, cellular 
and internet; entertainment shows by television, 
radio, cellular and internet; electronic games services 
provided by means of global communication network, 
namely, via internet or cellular; organization of 
contests, exhibitions and shows; film production; 
production of shows; entertainment information; 
publication of electronic journals on-line; all included 
in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור 
באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה, 
רדיו, סלולר ואינטרנט; שירותי משחק אלקטרוניים הניתנים 

באמצעות מערכת תקשורת גלובאלית, באמצעות האינטרנט א 
סלולארי; ארגון תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; 

הפקת מופעים; מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים 
אלקטרוניים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

י"א אייר תשע"ה - 17130/04/2015



Trade Mark No. 259776 מספר סימן

Application Date 13/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games for 
use with television receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); television 
and video games; cellular games; all included in 
class 9

תוכניות טלוויזיה מוקלטות; משחקים אלקטרוניים לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 

(ניתנים להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; כולם 
נכללים בסוג 9.                                                             

Class: 38 סוג: 38

TV broadcasting, TV programs broadcasting, Mobile 
and cellular services, information broadcasting, 
communication services and singles transitions; via 
internet all included in class 38.                                   
                                      

שידורי טלוויזיה, שידור של תוכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלויזיה, שרותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.   

                                            

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and internet 
programs; entertainment by television, radio, cellular 
and internet; entertainment shows by television, 
radio, cellular and internet; electronic games services 
provided by means of global communication network, 
namely, via internet or cellular; organization of 
contests, exhibitions and shows; film production; 
production of shows; entertainment information; 
publication of electronic journals on-line; all included 
in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור 
באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה, 
רדיו, סלולר ואינטרנט; שירותי משחק אלקטרוניים הניתנים 
באמצעות האינטרנט או סלולארי; ארגון תחרויות, תערוכות 

ומופעים; הפקת סרטים; הפקת מופעים; מידע בתחום הבידור; 
פרסום עיתונים אלקטרוניים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

י"א אייר תשע"ה - 17230/04/2015



Ownersבעלים

Name: Keshet Broadcasting Ltd. שם: שידורי קשת בע"מ

Address: רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
14041, Tel Aviv, 6713412, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל אביב, 
6713412, ישראל

י"א אייר תשע"ה - 17330/04/2015



Trade Mark No. 259777 מספר סימן

Application Date 13/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keshet Broadcasting Ltd. שם: שידורי קשת בע"מ

Address: רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
14041, Tel Aviv, 6713412, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל אביב, 
6713412, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games for 
use with television receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); television 
and video games; cellular games; all included in 
class 9

תוכניות טלוויזיה מוקלטות; משחקים אלקטרוניים לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 

(ניתנים להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; כולם 
נכללים בסוג 9.                                                             

Class: 38 סוג: 38

TV broadcasting, TV programs broadcasting, Mobile 
and cellular services, information broadcasting, 
communication services and singles transitions; via 
internet all included in class 38.                                   
                                      

שידורי טלוויזיה, שידור של תוכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלויזיה, שרותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.   

                                            

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and internet 
programs; entertainment by television, radio, cellular 
and internet; entertainment shows by television, 
radio, cellular and internet; electronic game services 
provided by means of global communication network, 
namely, via internet or cellular; organization of 
contests, exhibitions and shows; film production; 
production of shows; entertainment information; 
publication of electronic journals on-line; all included 
in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור 
באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה, 
רדיו, סלולר ואינטרנט; שירותי משחק אלקטרוניים הניתנים 

באמצעות מערכת תקשורת גלובאלית, באמצעות האינטרנט או 
סלולארי; ארגון תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; 

הפקת מופעים; מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים 
אלקטרוניים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

י"א אייר תשע"ה - 17430/04/2015



Trade Mark No. 259779 מספר סימן

Application Date 13/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keshet Broadcasting Ltd. שם: שידורי קשת בע"מ

Address: רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
14041, Tel Aviv, 6713412, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל אביב, 
6713412, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games for 
use with television receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); television 
and video games; cellular games; all included in 
class 9

תוכניות טלוויזיה מוקלטות; משחקים אלקטרוניים לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 

(ניתנים להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; כולם 
נכללים בסוג 9.                                                             

Class: 38 סוג: 38

TV broadcasting, TV programs broadcasting, Mobile 
and cellular services, information broadcasting, 
communication services and singles transitions; via 
internet all included in class 38.                                   
                                      

שידורי טלוויזיה, שידור של תוכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלויזיה, שרותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.   

                                            

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and internet 
programs; entertainment by television, radio, cellular 
and internet; entertainment shows by television, 
radio, cellular and internet; electronic games services 
provided by means of global communication network, 
namely, via internet or cellular; organization of 
contests, exhibitions and shows; film production; 
production of shows; entertainment information; 
publication of electronic journals on-line; all included 
in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור 
באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה, 
רדיו, סלולר ואינטרנט; שירותי משחק אלקטרוניים הניתנים 

באמצעות מערכת תקשורת גלובאלית, באמצעות האינטרנט או 
סלולארי ; ארגון תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; 

הפקת מופעים; מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים 
אלקטרוניים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

י"א אייר תשע"ה - 17530/04/2015



Trade Mark No. 259781 מספר סימן

Application Date 13/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keshet Broadcasting Ltd. שם: שידורי קשת בע"מ

Address: רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
14041, Tel Aviv, 6713412, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל אביב, 
6713412, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games for 
use with television receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); television 
and video games; cellular games; all included in 
class 9

תוכניות טלוויזיה מוקלטות; משחקים אלקטרוניים לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 

(ניתנים להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; כולם 
נכללים בסוג 9.                                                             

Class: 38 סוג: 38

TV broadcasting, TV programs broadcasting, Mobile 
and cellular services, information broadcasting, 
communication services and singles transitions; via 
internet all included in class 38.                                   
                                      

שידורי טלוויזיה, שידור של תוכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלויזיה, שרותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.   

                                            

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and internet 
programs; entertainment by television, radio, cellular 
and internet; entertainment shows by television, 
radio, cellular and internet; electronic games services 
provided by means of global communication network, 
namely, via internet or cellular; organization of 
contests, exhibitions and shows; film production; 
production of shows; entertainment information; 
publication of electronic journals on-line; all included 
in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור 
באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה, 
רדיו, סלולר ואינטרנט;שירותי משחק אלקטרוניים הניתנים 

באמצעות מערכת תקשורת גלובאלית, באמצעות האינטרנט או 
סלולארי; ארגון תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; 

הפקת מופעים; מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים 
אלקטרוניים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

י"א אייר תשע"ה - 17630/04/2015



Trade Mark No. 259783 מספר סימן

Application Date 13/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keshet Broadcasting Ltd. שם: שידורי קשת בע"מ

Address: רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
14041, Tel Aviv, 6713412, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל אביב, 
6713412, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games for 
use with television receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); television 
and video games; cellular games; all included in 
class 9

תוכניות טלוויזיה מוקלטות; משחקים אלקטרוניים לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 

(ניתנים להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; כולם 
נכללים בסוג 9.                                                             

Class: 38 סוג: 38

TV broadcasting, TV programs broadcasting, Mobile 
and cellular services, information broadcasting, 
communication services and singles transitions; via 
internet all included in class 38.                                   
                                      

שידורי טלוויזיה, שידור של תוכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלויזיה, שרותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.   

                                            

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and internet 
programs; entertainment by television, radio, cellular 
and internet; entertainment shows by television, 
radio, cellular and internet; electronic games services 
provided by means of global communication network, 
namely, via internet or cellular; organization of 
contests, exhibitions and shows; film production; 
production of shows; entertainment information; 
publication of electronic journals on-line; all included 
in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור 
באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה, 
רדיו, סלולר ואינטרנט; שירותי משחק אלקטרוניים הניתנים 

באמצעות מערכת תקשורת גלובאלית,באמצעות האינטרנט או 
סלולארי; ארגון תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; 

הפקת מופעים; מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים 
אלקטרוניים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

י"א אייר תשע"ה - 17730/04/2015



Trade Mark No. 259784 מספר סימן

Application Date 13/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keshet Broadcasting Ltd. שם: שידורי קשת בע"מ

Address: רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, 61580, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

Address: The Rubinstein House, 20 Lincoln St., P.O.B. 
14041, Tel Aviv, 6713412, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל אביב, 
6713412, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games for 
use with television receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); television 
and video games; cellular games; all included in 
class 9

תוכניות טלוויזיה מוקלטות; משחקים אלקטרוניים לשימוש עם 
מקלטי טלוויזיה; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 

(ניתנים להורדה); משחקי טלוויזיה ווידאו; משחקי סלולר; כולם 
נכללים בסוג 9.                                                             

Class: 38 סוג: 38

TV broadcasting, TV programs broadcasting, Mobile 
and cellular services, information broadcasting, 
communication services and singles transitions; via 
internet all included in class 38.                                   
                                      

שידורי טלוויזיה, שידור של תוכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלויזיה, שרותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.   

                                            

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and internet 
programs; entertainment by television, radio, cellular 
and internet; entertainment shows by television, 
radio, cellular and internet; electronic games services 
provided by means of global communication network, 
namely, via internet or cellular; organization of 
contests, exhibitions and shows; film production; 
production of shows; entertainment information; 
publication of electronic journals on-line; all included 
in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור 
באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה, 
רדיו, סלולר ואינטרנט; שירותי משחק אלקטרוניים הניתנים 

באמצעות מערכת תקשורת גלובאלית, באמצעות האינטרנט או 
סלולארי; ארגון תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; 

הפקת מופעים; מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים 
אלקטרוניים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

י"א אייר תשע"ה - 17830/04/2015



Trade Mark No. 259836 מספר סימן

Application Date 26/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178127 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Beiersdorf AG

Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany

(GERMANY 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; Perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; Dentifrices; all the aforementioned goods 
containing Q10.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/07/2013, No. 
011958618

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/07/2013, מספר 
011958618

Class: 3 סוג: 3

י"א אייר תשע"ה - 17930/04/2015



Trade Mark No. 260058 מספר סימן

Application Date 11/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1179516 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BLANCO Serge

Address: 35 rue Chiquito de Cambo, F-64200 BIARRITZ, 
France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather goods (excluding cases adapted to the 
products for which they are intended), trunks, 
suitcases, umbrellas, parasols.

י"א אייר תשע"ה - 18030/04/2015



ATLAS

Trade Mark No. 260091 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: רחוב שארית ישראל, 37, תל-אביב, ישראל 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

Pots, pans, and non electric cooking utensils; all 
included in class 21.

סירים, מחבתות וכלי בישול לא חשמליים; הנכללים כולם בסוג 
                             .21

י"א אייר תשע"ה - 18130/04/2015



Trade Mark No. 260092 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: רחוב שארית ישראל, 37, תל-אביב, ישראל 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

Pots, pans, and non electric cooking utensils; all 
included in class 21.

סירים, מחבתות וכלי בישול לא חשמליים; הנכללים כולם בסוג 
                             .21

י"א אייר תשע"ה - 18230/04/2015



M 4 MARBLE

Trade Mark No. 260093 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 10 th. floor, 16 Abba Hilel Silver St., 
Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, קומה 10, רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת 
גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Pots, pans, baking dish and non electric cooking 
utensils; all included in class 21.

סירים, מחבתות תבניות אפיה וכלי בישול לא חשמליים; 
הנכללים כולם בסוג 21.                             

י"א אייר תשע"ה - 18330/04/2015



Trade Mark No. 260094 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 10 th. floor, 16 Abba Hilel Silver St., 
Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, קומה 10, רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת 
גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Pots, pans, baking dish and non electric cooking 
utensils; all included in class 21.

סירים, מחבתות תבניות אפיה וכלי בישול לא חשמליים; 
הנכללים כולם בסוג 21.                             

י"א אייר תשע"ה - 18430/04/2015



HWEAR

Trade Mark No. 260115 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1223780 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

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, הכוללים כלים שיצורפו למוצרי 
הלבשה, או להטבעה לתוך מוצרי הלבשה; מוצרי הלבשה

למטרות הקשורות לרפואה.                                               
                                                                                    

                          

Class: 25 סוג: 25

Clothing articles. פריטי לבוש.               

י"א אייר תשע"ה - 18530/04/2015



MASTER CAUTION

Trade Mark No. 260312 מספר סימן

Application Date 06/11/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1216200 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

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: 9 סוג: 9

Software for analysis, storage and reporting of 
physiological measurements, measured by sensors, 
namely, textile sensors; sensors used  for  medical 
devices, namely for  diagnostic and monitoring 
equipment; all included in class 9.

תוכנה לניתוח, שמירה ודיווח של מדידות פיזיולוגיות שנמדדות 
ע"י חיישנים, דהיינו חיישנים טקסטיליים; חיישנים המשמשים 
לציוד ומכשור רפואי, דהיינו, לציוד  אבחון, וניטור הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           

                          

Class: 44 סוג: 44

Medical services provided in connection with 
diagnostic, monitoring and alert devices, namely, 
medical alerts the patient and / or remote medical 
center and / or remote doctor; Medical services 
provided in connection with diagnostic, monitoring 
and alert devices, namely, medical alerts the patient 
and / or  remote medical center and / or a remote 
doctor are part of an item of clothing, or are built into 
a piece of clothing or they are connected to an item 
of clothing; all included in Class 44.

שירותים רפואיים הניתנים בהקשר לציוד אבחון, ניטור והתראה 
דהיינו, התראות רפואיות לחולה ו / או למרכז רפואי מרוחק ו / 
או לרופא מרוחק; שירותים רפואיים הניתנים בהקשר לציוד 
אבחון, ניטור והתראה דהיינו, התראות רפואיות לחולה ו / או 
למרכז רפואי מרוחק ו /או לרופא מרוחק שהם חלק מפריט 
לבוש, או שהם מובנים לתוך פריט לבוש או שהם מחוברים 

לפריט לבוש; הנכללים כולם בסוג 44.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

י"א אייר תשע"ה - 18630/04/2015



Trade Mark No. 260416 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 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: 20 סוג: 20

Furniture,  mirrors, picture frames;  Baskets, not of  
metal; Kennels  for household pets; Steps [ladders], 
not of metal; Bins of wood or plastic; Indoor  window  
blinds  [shades]  [furniture];  Decorative  mobiles; 
Mattresses; Hand-held flat fans; Hinges, not of metal; 
Infant walkers; Sleeping  bags  for camping; Plastic 
key  cards, not encoded;  Works of art, of  wood,  
wax,  plaster  or  plastic;  Standing  desks;  Beds;  
Sofas; Chairs; Theater seats; all included in class 20

רהיטים, מראות, מסגרות תמונה; סלים, שאינם ממתכת; 
מלונות עבור חיות מחמד; שלבים [סולמות], שאינם ממתכת;  
פחים מעץ או פלסטיק; וילונות חלון פנימיים [תריסים][רהיטים];  
מוביילים דקורטיביים; מזרונים; מניפות ידניות; צירים, שאינם 
ממתכת; הליכונים לתינוקות; שקי שינה למחנאות; כרטיסי 

מפתח מפלסטיק, שאינם מקודדים; יצירות אומנות מעץ, שעווה, 
גבס או פלסטיק;  שולחנות עמידה; מיטות, ספות, כיסאות; 

מושבי קולנוע; הנכללים כולם בסוג 20                                 
                                                                                    

                            

י"א אייר תשע"ה - 18730/04/2015



Trade Mark No. 260441 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1219167 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for analysis, storage and reporting of 
physiological measurements, measured by sensors, 
namely, for textile sensors; sensors used in medical 
devices namely for diagnostic and monitoring 
equipment; all included in class 9.

תוכנה לניתוח, שמירה ודיווח של מדידות פיזיולוגיות שנמדדות 
ע"י חיישנים, דהיינו חיישנים טקסטיליים; חיישנים המשמשים 
לציוד ומכשור רפואי, דהיינו, לציוד אבחון, וניטור; הנכללים כולם 
 בסוג 9.                                                                         

                        

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely diagnostic equipment, 
monitoring and warning; Diagnostic equipment, 
monitoring and warning which are a part of an item
of clothing that is, they are built into the garment or 
connected to an item of clothing; All included in Class 
10.

ציוד ומכשור רפואי, דהיינו ציוד אבחון, ניטור והתראה; ציוד 
אבחון, ניטור והתראה שהם חלק מפריט לבוש כלומר, שהם 
מובנים לתוך פריט לבוש או שהם מחוברים לפריט לבוש; 

הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
                                                                                    

                            

Class: 44 סוג: 44

Medical services provided in connection with 
diagnostic, monitoring and alert devices, namely, 
medical alerts the patient and / or remote medical 
center and / or remote doctor; Medical services 
provided in connection with diagnostic, monitoring 
and alert devices, namely, medical alerts the patient 
and / or remote medical center and / or a remote 
doctor are part of an item of clothing, or are built into 
a piece of clothing or they are connected to an item 
of clothing; all included in Class 44.

שירותים רפואיים הניתנים בהקשר לציוד אבחון, ניטור 
והתראה, דהיינו, התראות רפואיות לחולה ו / או למרכז רפואי 

מרוחק ו / או לרופא מרוחק;
שירותים רפואיים הניתנים בהקשר לציוד אבחון, ניטור והתראה 
דהיינו, התראות רפואיות לחולה ו / או למרכז רפואי מרוחק ו / 

או לרופא מרוחק שהם
חלק מפריט לבוש, או שהם מובנים לתוך פריט לבוש או שהם 
מחוברים לפריט לבוש; הנכללים כולם בסוג 44.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

י"א אייר תשע"ה - 18830/04/2015



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

י"א אייר תשע"ה - 18930/04/2015



Trade Mark No. 260547 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181843 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruit and vegetables, in 
particular ready-to-cook preserves of a mixture of 
mainly meat and/or vegetables, and with added rice 
or pulses, tinned soups, vegetable preserves; dried 
vegetables, dried potatoes, dried fruits; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk; milk beverages, mixed milk 
beverages (milk predominating), and milk products, 
in particular powdered milk for food; non-alcoholic 
tinned milk beverages; powders with a milk base for 
preparing milk beverages; whey; butter, cheese; 
margarine and other edible oils and edible fats, 
coffee whiteners with a protein or plant base; spreads 
(containing fat), butter, buttercream, peanut butter; 
peanuts, processed; fruits (preserved, cooked, 
frozen, candied or preserved in alcohol); fruit chips; 
fruit jellies; fruit pulp; fruit salads; jellies for food; 
jellies for food; vegetables (preserved, cooked, 
frozen); yogurt; cocoa butter; kefir [milk beverage]; 
coconut butter; coconut fat; desiccated coconut; 
coconut oil; compotes; jams; almonds and nuts 
(prepared); marmalade; fruit salads; vegetable juices 
for cooking; raisins; whipped cream; gelatine for food; 
suet for food; including the aforesaid goods, included 
in this class, being dietetic foodstuffs, where possible 
in instant form.

י"א אייר תשע"ה - 19030/04/2015



Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa; fruit tea and herb teas, not for 
medical purposes; tea-based beverages, drinking 
chocolate; sweet spreads, namely nut-nougat creams 
and chocolate creams; nut pastes; chocolate and 
chocolate goods, in particular chocolate bars, 
including chocolate bars divided into individual 
segments; pralines, including with liquid fillings, in 
particular of wine and spirits; muesli and chocolate 
bars, in particular filled bars, including with caramel 
and/or nuts and/or chopped nuts; sugar 
confectionery, in particular chewing candy, including 
fruit-flavoured chewing candy; shaped chocolate 
goods and confectionery, in particular figures and 
assortments of figures; sugar; dragees (sugar 
confectionary) and chewing gum for non-medical 
purposes; sweetmeats [candy]; filled chocolate; 
hollow chocolate bodies containing playthings and/or 
small toys; ices; non-alcoholic tinned cocoa-based 
beverages; rice, groats for food; flour and 
preparations made from cereals, pasta; honey; 
baking powder; tinned puddings; including all the 
aforesaid goods, included in this class, being non-
medicated dietetic foodstuffs, where possible in 
instant form.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); fruit drinks 
containing alcohol, alcoholic beverages, namely 
wine, cordials and beverages containing wines; 
alcoholic beverages with a base of fruit wine (mixed 
fruit wine beverages), multi-fruit wine; mulled wine; 
brandy; liqueurs; spirits [beverages]; rum; whisky; 
vodka; sparkling wine, champagne.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 
011716545

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/04/2013, מספר 
011716545

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 33 סוג: 33
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours brown and gold. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Address: Senefelderstr. 44, 51469 Bergisch Gladbach, 
Germany

(Germany Limited Partnership with a Limited Liability 
Company as General Partner)

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 אייר תשע"ה - 19230/04/2015



Trade Mark No. 260623 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Western Glove Works

Address: 555 Logan Avenue, Winnipeg, Manitoba R3A 
OS4, Canada

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: 25 סוג: 25

Pants, jeans, trousers, slacks, shorts, capri's, shirts, 
jackets, blouses, vests, t-shirts, sweaters, 
sweatshirts, coats.                                                       
                                    

מכנסיים, מכנסי ג'ינס, מכנסיים ארוכים, מכנסי פנאי, מכנסיים 
קצרים, מכנסי שלושת-רבעי, חולצות, מקטורנים, חולצות נשים, 

אפודות, חולצות טי, סוודרים, חולצות מיזע, מעילים.

Class: 35 סוג: 35

Retail services and online retail store services 
featuring apparel and accessories.

שירותים קמעונאיים ושירותי חנויות קמעונאיות מקוונים 
המציגים ביגוד ואביזרים.                   
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Trade Mark No. 260744 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182661 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets for sport usage; bicycle helmets; 
skate helmets; snowboard helmets; kayaking 
helmets; rock climbing helmets; motor cycle helmets; 
riding helmets; paintball helmets; riding sports 
helmets; aviation helmets; climbing helmets; 
occupational safety helmets.

Class: 18 סוג: 18

Bags; sport bags; travellers backpack; swim bags; 
duffel bags; shoulder bags; travelling bags; wallets.

Class: 25 סוג: 25

Sandshoes; sneakers; running shoes; linen shoes; 
flip-flops; belt (clothing); gloves; bermuda shorts; surf 
shorts; swim shorts; bikinis; bathing suits; swimming 
trunks; hats; baseball caps; swimming caps; caps; 
woolen hats; cyclist jerseys; earmuffs; head 
sweatbands; wrist sweatbands; sport jerseys; polo 
shirts; T-shirts; cargo shorts; boxershorts; athletic 
socks; tracksuit bottoms; sweaters; tank tops; 
windcheaters; fleece pullovers; pullovers.

Class: 28 סוג: 28

Toys; board games; game gadgets; party games; 
portable games with LCD display.

Class: 41 סוג: 41

Organization and implementation of athletic and 
cultural events; competition events.

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

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

Germany, 24/04/2013, No. 30 2013 013 932.1/09 גרמניה, 24/04/2013, מספר 932.1/09 013 2013 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, red 
and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Michal und David Cervenka GbR

Address: Baderweg 159, 45136 Essen, Germany

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 260762 מספר סימן

Application Date 01/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1017229 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Polycom, Inc.

Address: 6001 America Center Drive, San Jose, CA 
95002, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Teleconferencing products, namely audio and 
graphic terminals, audio and graphic computer 
software, and audio and graphic bridges used for 
teleconferencing.

Class: 38 סוג: 38

Audio teleconferencing; network conferencing 
services; providing facilities and equipment for video 
conferencing; providing telephone conferencing 
services; telecommunication services, namely local 
and long distance transmission of voice, data, 
graphics by means of telephone, telegraphic, cable, 
and satellite transmissions; video teleconferencing; 
web conferencing services; wireless electronic 
transmission of voice signals, data, facsimiles, 
images and information.
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Trade Mark No. 260766 מספר סימן

Application Date 01/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127340 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software to be used with 
satellite and/or GPS navigation systems for 
navigation purposes; computer software to be used 
with route planners, electronic maps and digital 
dictionaries for navigation and translation purposes; 
computer software for travel information systems for 
the provision of travel advice and/or information 
concerning service stations, car parks, restaurants, 
car dealers and other travel and transport related 
information; computer software for managing 
information for the transport and traffic industries; 
computer software for viewing electronic maps; 
downloadable e-cards; software for operating route 
planners; route planners in the form of handheld 
personal computers; computer software for operating 
electronic digital dictionaries; digital dictionaries; 
location, orientation and navigation, and global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, GPS and/or satellite 
receivers, network interface devices, connection 
cables, and parts and fittings thereof; holders for 
hand-held computers; satellite and radio transmission 
apparatus and equipment, namely processors, 
mobile telephones and receivers; accessories for 
telephones, namely straps, hands-free kits and 
pouches for mobile telephones, mobile telephone 
battery chargers, telephone holders, MP3 holders, 
GPS holders; bar code readers, bar codes; electrical, 
electronic and computer devices, apparatus and 
instruments for monitoring, regulating, diagnosis (for 
non-medical purposes), simulation, signaling and 
control purposes; equipment and apparatus for data 
input, processing and transmission; computer 
programs, computer software; industrial 
microcomputers; computers; computer peripheral 
devices; screens and monitors (computer hardware) 
for computers or for driving or control positions for 

י"א אייר תשע"ה - 19730/04/2015



land vehicles, ships and aircraft; integrated circuit 
cards (smart cards); integrated circuits; printed 
circuits; electronic boards and casings; signal 
acquisition and communication cards for 
microcomputers; central processing unit cards 
(processors); aircraft flight computers; navigation 
apparatus (onboard computers) for land vehicles, 
ships and aircraft; satellite navigation systems for 
land vehicles, ships and aircraft; tracking systems 
and devices for land vehicles, ships and aircraft by 
satellite and radio antennae; monitoring, control and 
regulating apparatus and devices for electricity and 
electric circuits for land vehicles, ships and aircraft, 
electric batteries and storage batteries, built-in 
battery chargers, voltage converters and electrical 
transformers, current rectifiers, inverters, 
commutators and switches, power supply and current 
transformation boards; electric locks and controlling 
and monitoring door opening devices for land 
vehicles, ships and aircraft; control, regulation and 
monitoring apparatus and devices for heating or air-
conditioning systems for land vehicles, ships and 
aircraft; diagnostics and analysis apparatus and 
instruments (other than for medical purposes); 
detectors; mechanical and electronic equipment, 
apparatus and instruments for technical monitoring 
and technical diagnostics for land vehicles, ships and 
aircraft; equipment, apparatus and instruments for 
troubleshooting as well as detection and 
measurement of declining performance in land 
vehicles, ships and aircraft; temperature measuring 
sensors and apparatus for land vehicles, ships and 
aircraft; exhaust gas analysis apparatus and 
instruments for land vehicles, ships and aircraft; 
apparatus and instruments for regulating land vehicle 
headlights; apparatus and instruments for monitoring 
and adjusting suspension geometry and wheel 
balancing for land vehicles; endoscopes (for non-
medical use); oscilloscopes; electric, electronic and 
computer measuring apparatus for land vehicles, 
ships and aircraft; sensors, calculators, indicators 
and recorders of speed, distance and consumption 
for land vehicles, ships and aircraft; speed governors, 
regulators and controllers for land vehicles, ships and 
aircraft; tachograph discs or digital tachographs for 
land vehicles; apparatus for recording, transmitting 
and reproducing sound and/or images; DVD players 
and recorders; sound and/or image amplifiers; 
amplifiers and electronic cards for amplifying electric 
or electronic signals for land vehicles; downloadable 
electronic publications and in particular insurance, 
assistance and guarantee contracts; computer 
software for travel information systems for providing 
advice and/or information on travel with particular 
regard to service stations, car parks, restaurants, car 
dealers, garages and other travel and transport 
related information; computer software for 
information systems for providing advice and/or 
information on assistance and insurance.
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Class: 35 סוג: 35

Arranging subscriptions to a support service for the 
operation of cellular telephone and telephone 
products and services, arranging subscriptions to a 
local wireless network, particularly a short range 
network; arranging subscriptions to a center providing 
access to a computer or transmission network for 
data, sounds, images, animated images, particularly 
cellular telephone subscriptions; subscriptions to a 
radio paging service; subscriptions to an Internet 
connection offer; subscriptions to a database server, 
subscriptions to a center providing access to a 
computer or data transmission network, especially a 
global communication network (Internet) or private or 
restricted access networks (intranet); arranging 
subscriptions to electronic newspapers; arranging 
subscriptions to telecommunication services; 
arranging subscriptions to data transmission services 
via telematic means; subscriptions to telematic 
databases; arranging subscriptions to computer 
databases; database updating services (inputting); 
information services related to updating of 
databases; data recording and processing services 
namely data input, compilation and systemization; 
computer file management services, particularly 
image and sound files; compilation of information into 
computer databases; systemization of information 
into computer databases; telephone answering for 
unavailable subscribers; advertising; distributing 
advertisements, publishing advertising texts, rental of 
advertising space, sales promotion for others, 
billposting; promotional literature updating services; 
distribution and dissemination of advertising material, 
namely samples; organizing exhibitions, fairs for 
commercial or advertising purposes; advertising, 
namely drawing up of media plans; demonstration of 
goods; arranging newspaper subscriptions for others; 
rental of advertising time on communication media; 
business management assistance services; business 
management and organization consultancy; business 
management assistance provided to commercial or 
industrial companies; services for disseminating 
business or advertising information via telematic 
means; services for disseminating business and 
advertising information via electronic means, 
especially for wireless networks (short or long range 
networks), for global communication networks 
(Internet) or private or restricted access networks 
(intranet); data search in computer files for others; 
information collection services for others; opinion 
polling; dissemination of business and advertising 
information via telephone, cellular telephone, 
television, cable or satellite; administration of 
exhibition sites; advertising sponsorship service; 
retail sale of telephone, telecommunications, cellular 
telephone equipment, namely retail sale of mobile 
telephones, multiservice boxes, telephones, 
telephone and cellular telephone apparatus and sets, 
radio paging apparatus, apparatus for recording, 
transmitting, reproduction and processing of texts, 
data, sound, images and animated images, digital 
home terminals, digital home terminals for 
transmission, reception and decoding.

Class: 38 סוג: 38

Services for transmitting electronic messages, the 
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data being compressed or not compressed; services 
for receiving electronic messages with or without 
attachments; services for transmitting photographs, 
images, music and sounds by wireless telephone; 
services for transmitting photographs, images, music, 
sounds via a wireless local network, especially short 
range networks; online service for provision of 
photographs, images, music, sounds from computer 
or Internet databases, MP3 websites over the 
Internet; services for broadcasting and providing 
multimedia content over electronic communications 
networks, worldwide communication networks 
(Internet); providing Internet access for users; 
providing access to MP3 websites over the Internet; 
telephone and cellular telephone communications 
services; telephone, telecommunication, cellular 
communication and mobile telephone services, 
especially services for transferring calls, forwarding 
calls, communicating information to telephone book 
subscribers, voice messaging services; facsimile 
transmission; services for providing access to 
wireless telephone, cellular telephone, telematic, 
worldwide communication (Internet) or private or 
restricted access networks (intranet), short or long 
range, to a worldwide communication server center 
or a private or restricted access network (intranet), 
services for broadcasting (transmission) of 
information in connection with telecommunications 
via telephone, cellular telephone, telematic means, 
electronic means; access to national and 
international server centers, transmission of 
telegrams; satellite transmission; message sending; 
transmission and dissemination of texts, data, 
sounds, images and animated images; transmission 
and broadcasting of texts, data, sounds, messages, 
images and animated images, computer-assisted, 
especially in connection with teleconferences, 
conference calls, video conferences, transmission of 
information accessible via databases and via 
computer or telematic database servers; data 
communication services for transmitting information; 
transmission of information by wireless telematic 
means; radio access to a telematic network; 
communication services between computer 
terminals; communication services provided via 
computer terminals; electronic mail service, 
electronic messaging service; information distribution 
services in the field of telecommunications via 
electronic means, especially for global 
communication networks (Internet) or private or 
restricted access networks (intranet); secure 
transmission of texts, data, sounds or images; 
services for transmitting texts, data, sounds, images 
and animated images, messages; service for 
transmitting images, animated images, texts, sounds 
and data by means of download; services for the 
rental of telecommunications apparatus for the 
reproduction and processing of data, sounds, images 
and animated images; rental of apparatus for 
transmission of data, sounds, images and animated 
images; rental of apparatus for transmitting sounds, 
images and animated images namely 
telecommunications apparatus, message sending 
apparatus, modems, facsimile machines, telephones, 
cellular telephones; rental of message sending 
apparatus; rental of telephone and cellular telephone 
apparatus and sets, rental of telephone and cellular 
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 Owners

Name: DRAHY Sydney

Address: 1 rue de la Ferme, F-92200 NEUILLY SUR 
SEINE, France

telephone receivers and transmitters; rental of 
facsimile apparatus; news agency services, 
telecommunications information services, 
broadcasting of radio programs; television 
broadcasting; dissemination of telecommunications 
information via television, cable or satellite; 
communication via television; television 
broadcasting; radio communication; radio 
broadcasting; breakdown assistance services for 
cellular telephone and telephone goods or services 
and digital home telecommunication goods or 
services (advice on telecommunication).
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אולמפיטק
Olympitech

Trade Mark No. 260862 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELIEZER JACOBSON שם: אליעזר יעקבזון

Address: 4 Natan HeHaham, P.O.B. 680, Tel Aviv, 
61006, Israel

כתובת : נתן החכם 4, ת.ד. 680, תל אביב, 61006, ישראל

Name: Oren Simanian שם: אורן סימניאן

Address: 28 Petach Tikva St. Apt. 9, Netanya, Israel כתובת : פ"ת 28 דירה 9, נתניה, 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

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: 35 סוג: 35

Advertising Including digital advertisement services; 
business management and  administration, including  
office function referring to advertisment; all included 
in class 35.

פרסום לרבות שירותי פרסום דיגיטלי: ניהול וטיפול בעסקים 
לרבות פעולות משרדיות, הנוגעים לשירותי פרסום; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
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HP VIGILANCE SECURITY SUITE

Trade Mark No. 260876 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

Computer software; computer software programs for 
providing security for computers, networks and 
electronic communications; computer software for 
network security purposes; computer software for 
preventing network intrusion; computer software for 
interception, blocking, modifying and analyzing 
network activity, computer software for monitoring of 
network activity of the computer; all included in class 
9.

תוכנת מחשב; תוכניות תוכנת מחשב להספקת אבטחה 
למחשבים, רשתות ותקשורות אלקטרוניות; תוכנת מחשב 

למטרות אבטחת רשת; תוכנת מחשב למניעת חדירה לרשת; 
תוכנת מחשב ליירוט, חסימה, עריכה וניתוח של פעילות רשת, 
תוכנת מחשב לפיקוח על פעילות רשת של המחשב; הנכללות 
כולן בסוג 9.                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Computer security services, namely, rapid response, 
threat management and remediation; all included in 
class 42.

שירותי אבטחת מחשבים, שהם, מענה מהיר, ניהול איום וריפוי; 
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., 13/06/2013, No. 85/959077 ארה"ב, 13/06/2013, מספר 85/959077

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 260998 מספר סימן

Application Date 01/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Meizu Technology Co., Ltd.

Address: Meizu Technology Building,, Technology & 
innovation Coast, Zhuhai City, Guangdong Province, 
People's Republic of China

China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; On-line advertising on a computer 
network; Commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; Presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
Commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; Sales promotion for 
others; Administrative processing of purchase orders; 
Accounts (Drawing up of statements of --); 
Systemization of information into computer 
databases; Accounting; Demonstration of goods; 
Advertising by mail order; Rental of advertising time 
on communication media; Marketing studies; Import-
export agencies; Personnel recruitment; Arranging 
subscriptions to telecommunication services for 
others; Rental of vending machines; Sponsorship 
search; Compilation of information into computer 
databases ; all included in class 35

פרסום; פרסום מקוון ברשת מחשבים; ייעוץ ומידע מסחרי 
לצרכנים [ייעוץ לצרכנים]; פרסום מוצרים באמצעי התקשורת 
למטרות קמעונאיות; ניהול מסחרי למן רישיונות של שירותים 
וטובין עבור אחרים; קידום מכירות עבור אחרים; טיפול מנהלי 
בהזמנות רכש; חשבונות (עריכת דוחות); עריכת מידע לתוך 
מסדי הנתונים של מחשב; שירותי ראיית חשבון; תצוגת 

מוצרים; פרסום בדיוור; השכרת זמן פרסום באמצעי התקשורת; 
מחקרי שיווק; שירותי סוכנויות ליצוא ויבוא; גיוס כוח אדם; 
הסדרת מנוי לשירותי טלקומוניקציה עבור אחרים; השכרת 
מכונות מכירה אוטומטיות; חיפוש נותני חסות; איסוף מידע 

לתוך מסדי נתונים של מחשב; הנכללים כולם בסוג 35             
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BRACHSONI

Trade Mark No. 261000 מספר סימן

Application Date 01/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: LONDON PARIS LTD.

Address: 1929 54th Street, Brooklyn,, New York, 11204, 
New York, U.S.A.

New York 

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: 25 סוג: 25

Clothing, namely men, ladies and boys dress shirts 
and sport shirts, footwear, headgear; all included in 
class 25

דברי הלבשה, דהיינו, חולצות מכופתרות וחולצות ספורט 
לגברים, נשים וילדים, הנעלה, כיסוי ראש; הנכללים כולם בסוג 

         25

י"א אייר תשע"ה - 20530/04/2015



PRESSY

Trade Mark No. 261002 מספר סימן

Application Date 01/12/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1189986 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: PAKOTEAM LTD שם: פאקוטים בע"מ

Address: 16/15 Masrik Blvd., Tel-Aviv, 6416507, Israel כתובת : שד' מסריק 16/15, תל אביב, 6416507, ישראל

חברה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Plug-in devices for cellular telephones, for computers 
and for tablets; apparatus for cellular telephones, for 
computers and for tablets; all included in class 9

התקנים נשלפים לטלפונים סלולריים, מחשבים וטבלטים; 
התקנים לטלפונים סלולריים, מחשבים וטבלטים; הנכללים כולם 
בסוג 9                                                                           

                            

י"א אייר תשע"ה - 20630/04/2015



Trade Mark No. 261024 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Publication of publicity texts, in the fields of nutrition 
and family dinners; all included in class 35.

פרסום טקסטים פרסומיים, בתחומי תזונה וארוחות 
משפחתיות; הנכללים בסוג 35.                                           

                          

Class: 41 סוג: 41

Educational information and entertainment 
information in the fields of nutrition and family 
dinners; publication of texts, other than publicity 
texts, in the fields of nutrition and family dinners; 
publication of recipes and dinner menus; providing 
on-line non-downloadable electronic publications in 
the fields of nutrition and family dinners; organization 
of competitions for promoting healthy nutrition and 
family dinners (educational); all included in class 41

מידע חינוכי ומידע בידורי בתחומי תזונה וארוחות משפחתיות; 
פרסום טקסטים, מלבד טקסטים פרסומיים, בתחומי תזונה 
וארוחות משפחתיות; פרסום מתכונים ותפריטי ארוחות; 

אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים שאינם ניתנים להורדה 
בתחומים של תזונה וארוחות משפחתיות; ארגון תחרויות 

לעידוד תזונה בריאה וארוחות משפחתיות (חינוכיות); הנכללים 
כולם בסוג 41                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

י"א אייר תשע"ה - 20730/04/2015



Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד. 934, שוהם, 60850, ישראל

Name: YEDIOT AHARONOT, LTD. שם: ידיעות אחרונות בע"מ

Address: HaMasger 9 St, Tel Aviv, 67776, Israel כתובת : רח' המסגר 9, תל אביב, 67776, 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

י"א אייר תשע"ה - 20830/04/2015



Trade Mark No. 261031 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Evgeni Kaidinov שם: יבגני קיידינוב

Address: Amaziah HaMelech 14, Ashdod, 7748414, 
Israel

כתובת : המלך אמציה 14/11, ת.ד. 7748414, אשדוד, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurants, snack bar and public house services, 
provision of food, drink or confectionery, cafe ; All 
included in class 43.

מסעדות, מזנונים ופונדקים, אספקה של מזון, משקה או דברי 
מתיקה, שירותי בתי קפה; הנכללים כולם בסוג 43.                 

                                      

י"א אייר תשע"ה - 20930/04/2015



נופים

Trade Mark No. 261036 מספר סימן

Application Date 04/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; included in class 33 יינות; הנכללים בסוג 33           

י"א אייר תשע"ה - 21030/04/2015



LANDSCAPE

Trade Mark No. 261037 מספר סימן

Application Date 04/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; included in class 33 יינות; הנכללים בסוג 33           

י"א אייר תשע"ה - 21130/04/2015



SPRITE ZERO

Trade Mark No. 261048 מספר סימן

Application Date 04/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name:  The Coca-Cola Company

Address: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 
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: 32 סוג: 32

All goods in class 32 כל הסחורות בסוג 32       

י"א אייר תשע"ה - 21230/04/2015



ספרייט זירו

Trade Mark No. 261049 מספר סימן

Application Date 04/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name:  The Coca-Cola Company

Address: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 
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: 32 סוג: 32

All goods in class 32 כל הסחורות בסוג 32       

י"א אייר תשע"ה - 21330/04/2015



GIH

Trade Mark No. 261053 מספר סימן

Application Date 05/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gemology Headquarters International, LLC

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

(Delaware Limited Liability 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: 16 סוג: 16

Printed certificates of authenticity of diamonds, 
gemstones and pearls; printed certificates of grading 
of diamonds, gemstones and pearls; All goods 
included in Class 16

תעודות מודפסות  של אותנטיות  של יהלומים, אבני חן ופנינים; 
תעודות מודפסות של דירוג יהלומים, אבני חן ופנינים; כל 

הסחורות נכללות בסוג 16                                                 
                        

Class: 42 סוג: 42

Gemological services, namely, providing 
identification, authentication, and grading of 
diamonds, gemstones and pearls and issuing 
certificates relating to such grading; precious metal 
assaying;  All services included in Class 42"

שירותים גימולוגיים, דהיינו, לתת זיהוי, אוטנטיות ודירוג של 
יהלומים, אבני חן ופנינים  והנפקת תעודות לדירוגים כאלה; 

בדיקת מתכות יקרות; כל השירותים נכללים בסוג 42               
                                                                                    

                                            

י"א אייר תשע"ה - 21430/04/2015



ORACLE

Trade Mark No. 261055 מספר סימן

Application Date 05/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION

Address: 500 Oracle Parkway, Redwood City, California, 
94065, U.S.A.

a California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25  
     

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

י"א אייר תשע"ה - 21530/04/2015



Hike

Trade Mark No. 261056 מספר סימן

Application Date 05/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: PRIVATE ENTERPRISE "SVITLE"

Address: Bogatyrska Street, 1,, Kyiv, 04655, Ukraine

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: 32 סוג: 32

Beer; all included in class 32 בירה; הנכללים כולם בסוג 32         

י"א אייר תשע"ה - 21630/04/2015



Trade Mark No. 261096 מספר סימן

Application Date 23/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184076 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, in general, including perfumes, colognes, 
and after shave.

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefor; Leather and 
non-leather goods and accessories, namely, 
computer bags, protective carrying cases specifically 
adapted for personal digital assistants PDA) and 
protective covers and cases for cell phones, laptops 
and portable media players.

Class: 14 סוג: 14

Watches and jewelry.

Class: 18 סוג: 18

Leather and non-leather goods and accessories, 
namely, all-purpose carrying bags, tote bags, 
messenger bags, gym bags, sling bags, wallets, 
business card cases, credit card holders, name card 
cases, toiletry bags sold empty and shoulder bags.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, trousers, 
slacks, jeans, shorts, sweatpants, sweaters, 
pullovers, cardigans, sweatshirts, vests, jackets, 
blazers, suits, ties, coats, overcoats, waistcoats, 
raincoats, gloves, hats, scarves, caps, suspenders, 
belts, headwear, footwear, swimwear, underwear, 
pajamas, socks.

Class: 35 סוג: 35

Retail and on-line store services featuring handbags, 
wallets, designer apparel, footwear, cosmetics, 
eyewear, jewelry and watches, candles, and 
furniture.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85909737 ארה"ב, 19/04/2013, מספר 85909737

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

י"א אייר תשע"ה - 21730/04/2015



 Owners

Name: Rebecca Minkoff Holdings LLC

Address: 33 West 17th Street, 6th Floor, New York NY 
10011, U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

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

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

י"א אייר תשע"ה - 21830/04/2015



Trade Mark No. 261124 מספר סימן

Application Date 29/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0645185 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: H & M GUTBERLET GMBH

Address: 11, Max-Brod-Strasse, 90471 NÜRNBERG, 
Germany

(Germany Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Writing instruments.

י"א אייר תשע"ה - 21930/04/2015



Trade Mark No. 261125 מספר סימן

Application Date 29/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0693321 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROBERT BOSCH GMBH

Address: Stuttgart, Germany

(Germany Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, playthings; gymnastic and sporting articles 
(as far as included in this class).

י"א אייר תשע"ה - 22030/04/2015



Trade Mark No. 261126 מספר סימן

Application Date 29/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0693322 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Robert Bosch GmbH

Address: 70469 Stuttgart, Germany

(Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, playthings; gymnastic and sporting articles 
(as far as included in this class).

י"א אייר תשע"ה - 22130/04/2015



Trade Mark No. 261127 מספר סימן

Application Date 26/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0761126 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MyScript

Address: 3, rue de la Rainière, Parc club du Perray, F-
44339 Nantes cedex 03, France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded interface software.

י"א אייר תשע"ה - 22230/04/2015



Trade Mark No. 261130 מספר סימן

Application Date 05/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097606 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COTTIN didier

Address: 81 avenue Maignan, F-31200 Toulouse, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Swimming belts, swimming belts, swimming belts 
fitted with a restraining and/or tethering device, said 
products being training and sports articles.

י"א אייר תשע"ה - 22330/04/2015



Trade Mark No. 261131 מספר סימן

Application Date 26/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1116481 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HERMES INTERNATIONAL

Address: 24 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 
PARIS, France

(France Société en commandite par actions)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Glassware for use in table art, namely drinking 
glasses, decanters, glass tableware, cups, vases, 
porcelainware for use in table art, trinket baskets of 
porcelain, tableware of porcelain, earthenware for 
use in table art.

י"א אייר תשע"ה - 22430/04/2015



Trade Mark No. 261132 מספר סימן

Application Date 11/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156666 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cooler Torch and Light Products Pty Ltd

Address: 112 East Point Road, FANNIE BAY NT 0820, 
Australia

(Australia Australian Proprietary Company, Limited By 
Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Drinking glass holders; holders for cans; holders for 
bottles.

י"א אייר תשע"ה - 22530/04/2015



Trade Mark No. 261133 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1160448 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Address: Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, chocolate, pralines, marzipan, pastry and 
confectionery products.

י"א אייר תשע"ה - 22630/04/2015



Trade Mark No. 261136 מספר סימן

Application Date 01/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176843 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TEOXANE SA

Address: Rue de Lyon, 105, CH-1203 Genève, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products; gels, creams, milks, masks, 
lotions; moisturizing gels, moisturizing creams, 
moisturizing milks, moisturizing masks, moisturizing 
lotions; preparations for cleaning the body and face; 
skin cleansing, polishing and scrubbing preparations; 
soaps; perfumery, essential oils, hair lotions, 
dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

Dermatological and pharmaceutical products injected 
into or under the skin, into or under mucous 
membranes for filling in wrinkles, skin depressions for 
remodeling, increasing volume in the face or any 
other part of the body, for moisturizing the skin or 
mucous membranes, for increasing lip volume.

י"א אייר תשע"ה - 22730/04/2015



Trade Mark No. 261138 מספר סימן

Application Date 05/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180079 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery desserts; bakery goods; bakery goods and 
dessert items, namely, cheesecakes for retail and 
wholesale distribution and consumption on or off the 
premises; bakery goods, namely, croissant and 
doughnut hybrid; bakery products; bakery products, 
namely, sweet bakery goods; beverages made of 
coffee; beverages made of tea; beverages with a 
chocolate base; beverages with a coffee base; 
biscuits; biscuits and bread; biscuits, tarts, cakes 
made with cereals; bread and buns; bread and 
pastry; bread doughs; bread mixes; bread rolls; 
bread sticks; brioches; cake doughs; cake icing; cake 
mixes; cakes; chocolate for confectionery and bread; 
cocoa-based beverages; cocoa-based ingredient in 
confectionery products; coffee based beverages; 
coffee beverages with milk; coffee-based beverages; 
coffee-based iced beverages; confectioneries, 
namely, snack foods, namely, chocolate; 
confectionery chips for baking; cookie dough; cookie 
mixes; cookies; croissants; doughnuts; candy 
decorations for cakes; edible flour; food package 
combinations consisting primarily of bread, crackers 
and/or cookies; instant doughnut mixes; macaroons; 
macaroons; madeleines; mixes for bakery goods; 
muffin mixes; muffins; pastries; pastry dough; pastry 
mixes; prepared cocoa and cocoa-based beverages; 
prepared coffee and coffee-based beverages; 
scones.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 19/05/2013, No. 85936327 ארה"ב, 19/05/2013, מספר 85936327

Class: 30 סוג: 30

י"א אייר תשע"ה - 22830/04/2015



 Owners

Name: International Pastry Concepts LLC

Address: Dominique Ansel, 189 Spring Street, New York 
NY 10012, U.S.A.

(New York, United States INDIVIDUAL)

Name: Dominique Ansel

Address: Dominique Ansel, 189 Spring Street, New York 
NY 10012, U.S.A.

(France Individual)

י"א אייר תשע"ה - 22930/04/2015



MANTASTIC

Trade Mark No. 261141 מספר סימן

Application Date 06/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shulton, Inc.

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 
45202, U.S.A.

(New Jersey 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

Antiperspirants and deodorants; shaving preparations 
including shaving creams, shaving lotions, and 
shaving gels; after-shave preparations; perfumes; 
fragrances; body sprays; soap; hand, face and body 
washes and other personal cleansing products; 
preparations for the cleaning, care, treatment and 
beautification of the skin, scalp and hair; all included 
in class 3.

נוגדי זיעה ודאודורנטים; תכשירי גילוח הכוללים משחות גילוח, 
תחליבי גילוח, וג'לי גילוח; תכשירי אפטרשייב; בשמים; 

ניחוחות; תרסיסים לגוף; סבון; תרחיצי יד, פנים וגוף ומוצרי 
ניקוי אישיים אחרים; תכשירים לניקוי, טיפול, טיפול, וייפוי של 
העור, קרקפת ושיער; 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)

India, 14/06/2013, No. 2548512 הודו, 14/06/2013, מספר 2548512

Class: 3 סוג: 3

י"א אייר תשע"ה - 23030/04/2015



AGELOC ME

Trade Mark No. 261144 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street, Provo, Utah, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; non-medicated skin care preparations, 
namely creams, lotions, gels, toners, cleansers, 
serums, facial masks, acne treatment, exfoliants for 
skin.

מוצרי קוסמטיקה; תכשירים לא תרופתיים לטיפול בעור, דהיינו 
קרמים, תרחיצים, ג'לים, טונרים, תכשירי ניקוי, סרומים, מסכות 

לפנים, תכשירים לטיפול באקנה, תכשירים לקילוף עור.   

י"א אייר תשע"ה - 23130/04/2015



Trade Mark No. 261151 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eldad Kaspi שם: אלדד כספי

Address: 14 Kornit St., Rehovot, 7638661, Israel כתובת : קורנית 14, רחובות, 7638661, ישראל

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: 41 סוג: 41

Teaching workshops, guidance, counseling, tranning 
pepole for teachin, instruction, training. academics, 
education services, teaching grades and seminars, 
training teachers and trainers, a program to empower 
children and development of personal and 
sustainability leadership; all included in type 41.

סדנאות הוראה, הנחיה, יעוץ, הכשרת אנשים להוראה, הנחיה, 
הדרכה. אקדמיה, שירותי חינוך, הוראה לכיתות וסימינרים, 

הדרכת מורים ומאמנים, תכנית להעצמת ילדים ופיתוח מנהיגות 
אישית וסביבתית; הנכללים כולם בסוג 41.                           
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Scientific development of alternative education 
method.

פיתוח מדעי של שיטת חינוך אלטרנטיבית.                           
            

י"א אייר תשע"ה - 23230/04/2015



Trade Mark No. 261167 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Allen Edmonds Corporation

Address: 201 East Seven Hills Road, Port Washington, 
Wisconsin 53074, 53074, U.S.A.

A Wisconsin 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Dress accessories for men, namely, briefcase-type 
portfolios, business card cases, carry-all bags, shoe 
bags for travel and wallets.

אביזרים נלווים ללבוש גברים, דהיינו, תיקים דמויי 
תיקי-מסמכים, אריזות לכרטיסים עסקיים, כל סוגי תיקי נשיאה, 

תיקי נעליים לנסיעה וארנקים. 

Class: 25 סוג: 25

Dress apparel for men, namley, belts, coats, 
footwear, gloves, headwear, jackets, neckties and 
pants. 

לבוש רשמי לגברים, דהיינו, חגורות, מעילים, הנעלה, כפפות, 
כיסויי ראש, ז'קטים, עניבות ומכנסיים.                   

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

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

U.S.A., 07/06/2013, No. 85954199 ארה"ב, 07/06/2013, מספר 85954199

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"א אייר תשע"ה - 23330/04/2015



Trade Mark No. 261191 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: Grey, White, and 
Turquoise as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: אפור, לבן וטורקיז הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Whitescent Ltd שם: וויטסנט בע"מ

Address: Hamelacha St. 25, P.O.B. 16039, Netanya, 
42060, Israel

כתובת : רח' המלאכה 25, ת.ד. 16039, נתניה, 42060, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, soaps, essential olis, cleaning 
preparations.

בשמים, סבונים, שמנים אתריים, תכשירי ניקוי                       
      

Class: 35 סוג: 35

Business Care, Importing and Marketing of producs 
and Scents Machines

טיפול בעסקים, ייבוא ושיווק מוצרים ומכשירי ריח                   
                              

י"א אייר תשע"ה - 23430/04/2015



سپیریڤا

Trade Mark No. 261195 מספר סימן

Application Date 09/12/2013 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the respiratory tract.

תכשירים רוקחיים עבור טיפול במחלות והפרעות בדרכי 
הנשימה.                                                                         

            

י"א אייר תשע"ה - 23530/04/2015



Trade Mark No. 261196 מספר סימן

Application Date 09/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS HINO MOTORS, LTD.)

Address: 1-1, HINDODAI  3 -CHOME,, HINO-SHI, 
TOKYO, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Anti-freezing liquid; Brake fluid; Power steering fluid; 
LLC (Long life coolant).

נוזל נגד-קיפאון; נוזל בלמים; נוזל הגה כוח; LLC (אמצעי צינון 
להארכת חיים).                 

Class: 4 סוג: 4

Engine oils; Gear Oils; Greases for automobiles. שמני מנוע; שמנים לגלגלי שיניים; גריז למכוניות.      

י"א אייר תשע"ה - 23630/04/2015



Trade Mark No. 261197 מספר סימן

Application Date 09/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS HINO MOTORS, LTD.)

Address: 1-1, HINDODAI  3 -CHOME,, HINO-SHI, 
TOKYO, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Anti-freezing liquid; Brake fluid; Power steering fluid; 
LLC (Long life coolant).

נוזל נגד-קיפאון; נוזל בלמים; נוזל הגה כוח; LLC (אמצעי צינון 
להארכת חיים).                 

Class: 4 סוג: 4

Engine oils; Gear oils; Greases for automobiles. שמני מנוע; שמנים לגלגלי שיניים; גריז למכוניות.      

י"א אייר תשע"ה - 23730/04/2015



ORLOCK

Trade Mark No. 261200 מספר סימן

Application Date 10/12/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1205696 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: ORNIT BLIND RIVETS שם: אורניט - מפעל ליצור מסמרות קבוץ אור הנר

Address: Kibbutz oR-hANER, D.N. Hof Ashkelon, 79190, 
Israel

כתובת : קיבוץ אור הנר, אשקלון, 79190, ישראל

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: 6 סוג: 6

Rivets of metal; all included in class 6. מסמרות ממתכת; הכל כלול בסוג 6.                       

Class: 7 סוג: 7

Riveting machines; all included in class 7. מכונות סמרור; הכל כלול בסוג 7.                           

Class: 8 סוג: 8

Riveters (hand tools); all included in Class 8. מסמררים (כלי יד); הכל כלול בסוג 8.                           

י"א אייר תשע"ה - 23830/04/2015



HP CONTROL ZONE

Trade Mark No. 261201 מספר סימן

Application Date 10/12/2013 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; laptop computers; computer peripherals; 
computer mice; computer mouse in the nature of a 
trackpad; computer mouse, namely touchpads; 
computer peripheral mouse pads; all included in 
class 9.

מחשבים; מחשבים ניידים; ציוד היקפי למחשב; עכברי מחשב; 
עכבר מחשב בטבע של משטח נגיעה; עכבר מחשב, שהוא 

משטחי נגיעה; משטחי עכבר היקפיים 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., 31/07/2013, No. 86025283 ארה"ב, 31/07/2013, מספר 86025283

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 23930/04/2015



POWERBEATS BY DR. DRE 

Trade Mark No. 261207 מספר סימן

Application Date 10/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa 
Monica, CA, 90404, U.S.A.

(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: 9 סוג: 9

Headphones, earphones, loudspeakers, audio 
speakers, audio cables, car audio speakers, media 
players for automobiles, digital audio players for 
automobiles, mobile phones, laptop computers.

אזניות ראש, אזניות, רמקולים, רמקולי אודיו, כבלי אודיו, 
רמקולי אודיו לרכב, נגני מדיה למכוניות, נגני אודיו דיגיטאליים 
למכוניות, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים.                           

                                        

י"א אייר תשע"ה - 24030/04/2015



PASO

Trade Mark No. 261208 מספר סימן

Application Date 10/12/2013 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: 9 סוג: 9

Pace mapping software for an electrophysiology 
navigation and ablation system.

תוכנת מיפוי קצב עבור מערכת ניווט וצריבה אלקטרופיזיולוגית. 
                                           

י"א אייר תשע"ה - 24130/04/2015



Trade Mark No. 261215 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for publishing and sharing digital 
media and information via global computer and 
communication networks; computer software 
development tools; computer software for use as an 
application programming interface (API); computer 
software for creating indexes of information, indexes 
of web sites and indexes of other information 
resources

תוכנות מחשב לפרסום ושיתוף מדיה ומידע דיגיטאליים 
באמצעות רשתות מחשב גלובאליות ורשתות תקשורת; כלים 
לפיתוח תוכנות מחשב; תוכנות מחשב לשימוש כממשק תכנות 
יישומים (API); תוכנות מחשב ליצירת אינדקסים של מידע, 
אינדקסים של אתרי אינטרנט ואינדקסים של מקורות מידע 

נוספים.                                                                           
                                                                                    

                              

Class: 35 סוג: 35

Promoting, advertising and marketing of the brands, 
products, services and online websites of individuals, 
businesses and nonprofit organizations; market 
research and information services

קידום, פרסום ושיווק של מותגים, מוצרים, שירותים ואתרי 
אינטרנט מקוונים של יחידים, חברות וארגונים שאינם למטרות 
רווח; שירותי מידע ומחקר שיווקי.                                         

                                                        

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data and digital messaging via global 
computer and communication networks; providing 
online forums, chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in 
the field of general interest; digital multimedia 
broadcasting services over the Internet, namely, 
posting, displaying, and electronically transmitting 
data, audio and video; providing access to computer 
databases in the fields of general interest.

שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה), דהיינו, שידור אלקטרוני 
של נתונים והודעות דיגיטאליות באמצעות רשתות מחשב 

גלובאליות ורשתות תקשורת; אספקת פורומים מקוונים, חדרי 
צ'אט ולוחות מודעות אלקטרוניים לשידור הודעות בקרב 

משתמשים בתחומי עניין כלליים; שירותי שידור מולטימדיה 
דיגיטאלית באמצעות האינטרנט, דהיינו, פרסום פוסטים, הצגה, 

ושידור אלקטרוני של נתונים, שמע, ווידיאו; אספקת גישה 
לבסיסי נתונים ממוחשבים בתחומי עניין כלליים.                     
                                                                                    

                                                                        

י"א אייר תשע"ה - 24230/04/2015



 Owners

Name: Google Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Class: 41 סוג: 41

On-line journals, namely, blogs featuring user-
defined content in the fields of social commentary, 
cultural commentary, and political news; electronic 
publishing services, namely, publication of digital 
media in the form of electronic magazines via global 
computer and communications networks in the fields 
of social commentary, cultural commentary, and 
political news; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable 
interactive multiplayer and single player games 
played via global computer and communication 
networks.

יומנים מקוונים, דהיינו, בלוגים המציגים תוכן המוגדר על ידי 
משתמשים בתחומי פרשנות חברתית, פרשנות תרבותית, 

וחדשות פוליטיות; שירותי פרסום אלקטרוניים, דהיינו, פרסום 
של מדיה דיגיטלית בדמות מגזינים אלקטרוניים באמצעות 

רשתות מחשב גלובאליות ורשתות תקשורת בתחומי פרשנות 
חברתית, פרשנות תרבותית, וחדשות פוליטיות; שירותי בידור, 
דהיינו, אספקה זמנית של משחקים אינטראקטיביים שאינם 

ניתנים להורדה, מרובי משתתפים או לשחקן יחיד, המשוחקים 
באמצעות רשתות מחשב גלובאליות ורשתות תקשורת.            
                                                                                    
                                                                                  

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for publishing and sharing digital media and 
information via global computer and communication 
networks; Providing temporary use of on-line non-
downloadable software development tools; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
for use as an application programming interface 
(API); Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for creating indexes of 
information, indexes of web sites and indexes of 
other information resources; Technical support 
services, namely, on-line troubleshooting of computer 
software problems for non-downloadable computer 
program users; Providing a web hosting platform for 
others for organizing and conducting meetings, social 
events and interactive text, audio, and video 
discussions; Providing an on-line network 
environment that features technology that enables 
users to share data.

אספקת שימוש זמני בתוכנות מחשב מקוונות שאינן ניתנות 
להורדה, לפרסום ושיתוף מדיה ומידע דיגיטאליים באמצעות 
רשתות מחשב גלובאליות ורשתות תקשורת; אספקת שימוש 
זמני בכלים מקוונים שאינם ניתנים להורדה לפיתוח תוכנות 
מחשב; אספקת שימוש זמני בתוכנות מחשב מקוונות שאינן 

 ;(API) ניתנות להורדה המשמשות כממשק לתכנות אפליקציות
אספקת שימוש זמני בתוכנות מחשב מקוונות שאינן ניתנות 
להורדה ליצירת אינדקסים של מידע, אינדקסים של אתרי 

אינטרנט ואינדקסים של מקורות מידע נוספים; שירותי תמיכה 
מקוונים, דהיינו, פתרון בעיות מקוון של בעיות בתוכנות מחשב 

עבור משתמשים בתוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה; 
אספקת פלטפורמות אירוח-ברשת עבור אחרים לשם ארגון 
וניהול פגישות, אירועים חברתיים ודיונים אינטראקטיביים של 
טקסט, שמע, ווידיאו; אספקת סביבת רשת מקוונת בעלת 

טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים לשתף נתונים.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 45 סוג: 45

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

י"א אייר תשע"ה - 24330/04/2015



Trade Mark No. 261216 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SKC Limited

Address: 633, Chongja-dong, Changan-gu, Suwon-si,, 
Kyonggi-do, Republic of Korea

Company registered in Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Glycerine for industrial purposes; Industrial 
chemicals; Silicon; Silicates; Glycol; Glycol ether; 
Naphthalene; Wetting agents; Acetone; Acetylene; 
Ethers; Ethyl ether; Auxiliary fluids for use with 
abrasives; Adhesives for industrial purposes; Silicone 
resins; Plastics [unprocessed]; Polybutylene 
terephthalate resins; all included in class 1

גליצרין למטרות תעשיות; כימיקלים תעשייתיים; סיליקון; 
סיליקט; גליקול; אתר גליקול; נפטלין; חומרי הרטבה; אצטון; 
אצטילן; אתר; דיאתיל אתר; נוזל מסייע לשימוש עם חומר 
שוחק; דבק למטרות תעשיות; שרפי סיליקון; פלסטיקים [לא 

מעובדים]; שרפי פוליבוטילן טרפתלאט; הנכללים כולם בסוג 1   
                                                                                    

                                                                        

Class: 16 סוג: 16

Self-adhesive tapes for household purposes; Silver 
paper; Packing paper; Bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics, for packaging; Absorbent sheets of 
paper or plastic for foodstuff packaging; Humidity 
control sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging; Polypropylene foil for packing; Plastic film 
for wrapping; Plastic materials for packing; Heat 
shrinkable films; all included in class 16

נייר דבק למטרות ביתיות; נייר כסף; נייר אריזה; שקיות 
[מעטפות, כיסים] מנייר או פלסטיק, לאריזה; יריעות סופגיות 
מנייר או פלסטיק לאריזת מצרכי מזון; גיליונות בקרת לחות 
מנייר או פלסטיק לאריזת מצרכי מזון; רדיד פוליפרופילן 

לאריזה; יריעת פלסטיק לאריזה; חומרים פלסטיים לאריזה; 
יריעות מתכווצות בחום; הנכללים כולם בסוג 16                     
                                                                                    
                                                                                    

    

י"א אייר תשע"ה - 24430/04/2015



أیروڤنت

Trade Mark No. 261220 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
obstructive airways diseases. 

תכשירים רוקחיים עבור הטיפול במחלות מעברי אוויר 
חסימתיים.                                             

י"א אייר תשע"ה - 24530/04/2015



Аэровент
Trade Mark No. 261221 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
obstructive airways diseases. 

תכשירים רוקחיים עבור הטיפול במחלות מעברי אוויר 
חסימתיים.                                             

י"א אייר תשע"ה - 24630/04/2015



Trade Mark No. 261222 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours green and yellow 
as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק וצהוב הנראים בסימן.

 Owners

Name: CAFÈS NOVELL, S.A.

Address: Pol. Ind. Estació de Mercaderies, C. Font de 
l’Avellaner, s/n`, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 
Spain

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: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; infusions not 
medical; All goods included in Class 30

קפה, תה , קקאו וקפה מלאכותי; אינפוזיות לא רפואיות; כל 
הסחורות הנכללות בסוג 30                                     

י"א אייר תשע"ה - 24730/04/2015



Trade Mark No. 261223 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1227267 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Affixing and embedding product authentication 
security devices and materials in a wide variety of 
products and documents to protect against 
counterfeiting, tampering, and diversion, and to 
ensure the integrity of genuine products and 
documents; manufacturing unique three-dimensional 
tags, expandable tags, tags with a mechanism 
preventing removal, tags with projection sizes, 
location and variable shapes and tags in a random 
manner in order to verify the authenticity of the goods 
and documents; all included in class 40

הדבקה, הצמדה והטבעת התקני אבטחה וחומרים לאימות 
מוצרים במגוון רחב של מוצרים ומסמכים על מנת להגן מפני 
זייפנות, חבלה והסחה, וכדי להבטיח את שלמות מוצרים 
ומסמכים מקוריים; ייצור תגים תלת ממדיים ייחודיים, תגים 
מתכלים, תגים בעלי מנגנון מניעת הסרה, תגים בעלי בליטות 
בגדלים, מיקום או צורות משתנות בצורה אקראית, ותגים לשם 
אימות מקוריות של מוצרים ומסמכים; הנכללים כולם בסוג 40   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 42 סוג: 42

Design and implementation of software and 
technology solutions for the purpose of product and 
document authentication and tracking, and brand 
monitoring and protection, to protect against 
counterfeiting, tampering, and diversion, and to 
ensure the integrity of genuine products and 
documents; all included in class 42

תכנון ויישום של פתרונות תוכנה וטכנולוגיה לצורך אימות 
מוצרים ומסמכים ומעקב, ניטור מותג והגנה, כדי להגן מפני 
זיוף, חבלה, והסחה, וכדי להבטיח את שלמות ומקוריות של 

מוצרים ומסמכים; הנכללים כולם בסוג 42                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                

י"א אייר תשע"ה - 24830/04/2015



 Owners

Name: BrandWit Corporation

Address: 12 Harugei HaMalhut Street, Tel-Aviv, 69717, 
Israel

A company registered in Cayman Island

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

י"א אייר תשע"ה - 24930/04/2015



HP VERTICA SOLO

Trade Mark No. 261224 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

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

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer data warehouse software for use in 
management of data and information; all included in 
class 9.

תוכנת מחסן נתונים למחשב לשימוש בניהול של נתונים ומידע; 
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., 07/08/2013, No. 86/031601 ארה"ב, 07/08/2013, מספר 86/031601

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 25030/04/2015



Recyllose

Trade Mark No. 261226 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: APPLIED CLEANTECH INC.

Address: c/o Billet, Feit & Preis PC, 42 Broadway, New 
York, New York, 10004, U.S.A.

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Cellulose-based feedstocks and extracts produced 
from wastewater and sewage for use in a variety of 
industries and the manufacture of commodity 
products; all included in class 1.

חומרי הזנה ותמציות מבוססי תאית המופקים משפכים וביוב 
לשימוש בתעשיות מגוונות וביצור מוצרי צריכה; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                                                           

                                                    

י"א אייר תשע"ה - 25130/04/2015



SANDISK CONNECT

Trade Mark No. 261228 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 951 SanDisk Drive, Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for providing access to wireless 
networks and remote (cloud) storage networks via 
the Internet from various devices such as mobile 
phones, cameras, mobile tablet devices, PCs, TVs, 
portable gaming devices, and other WI-FI-compatible 
devices; computer hardware, devices, and 
peripherals, for providing access to wireless networks 
and remote (cloud) storage networks via the Internet 
from various devices such as mobile phones, 
cameras, mobile tablet devices, PCs, TVs, portable 
gaming devices, and other WI-FI-compatible devices; 
all included in class 9.

תוכנות מחשב להענקת גישה לרשתות אלחוטיות ורשתות 
אחסון (ענן) מרוחקות באמצעות האינטרנט ממתקנים שונים 
כדוגמת מכשירי טלפון ניידים, מצלמות, מתקני לוח ניידים, 
מחשבים אישיים, מכשירי טלויזיה, מתקני משחק ניידים, 

ומתקני WI-FI מתאימים אחרים; חומרות מחשב, מתקנים וציוד 
מחשב היקפי להענקת גישה לרשתות אלחוטיות ורשתות אחסון 
(ענן) מרוחקות באמצעות האינטרנט ממתקנים שונים כדוגמת 
מכשירי טלפון ניידים, מצלמות, מתקני לוח ניידים, מחשבים 
 WI-FI אישיים, מכשירי טלויזיה, מתקני משחק ניידים, ומתקני
מתאימים אחרים; הנכללים כולם בסוג 9.                               
                                                                                    

                  

י"א אייר תשע"ה - 25230/04/2015



Trade Mark No. 261229 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sappe Public Company Limited

Address: 9/3 Bangchan Ind. Estate Soi 4, Serithai Road, 
Kannayao, Bankgok, 10230, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee-based beverages, cocoa, cocoa-based 
beverages, coffee flavorings, unroasted coffee, 
artificial coffee, condiments, confectionery, tea, tea-
based beverages; all included in class 30

קפה, משקאות מבוססי קפה, קקאו, משקאות מבוססי קקאו, 
חומרים בטעם קפה, קפה שאינו קלוי, קפה מלאכותי, תבלינים, 
קונדיטוריה, תה, משקאות מבוססי תה; הנכללים כולם בסוג 30

                                                                         

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed 
drink, fruit juices with Nata de coco, energy drink and 
sport drinks, non-alcoholic functional drinks 
containing vitamins and nutrients (not for medical 
purposes); all included in class 32

משקאות ללא אלכוהול, מים מינרלים, מיצי פירות, מי סודה 
ובירה, מי שתייה, משקה המכיל אלוורה, מיצי פירות עם 
NATA DE COCO, משקאות אנרגיה ומשקאות ספורט, 

משקאות פונקציונאליים ללא אלכוהול המכילים ויטמינים וחומרי 
הזנה (שאינם לצרכים רפואיים); הנכללים כולם בסוג 32           

                                                                            

י"א אייר תשע"ה - 25330/04/2015



Trade Mark No. 261230 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: ScalPal LLC

Address: c/o Eliyahu Gitman, Bldg. 66, Apt. 1, Ramat 
Polin, Jerusalem, 97290, Israel

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Stationery; office requisites (except furniture); pencil 
and pen holders; pencil and pen lead holders; covers 
for stationery; stands for stationery; all included in 
class 16.

צרכי כתיבה; צרכי משרד (למעט רהיטים); מחזיקי עפרון ועט; 
מחזיקי קצוות עפרון ועט; כיסויים עבור צרכי כתיבה; מעמדים 
עבור צרכי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.                           

                        

י"א אייר תשע"ה - 25430/04/2015



Trade Mark No. 261236 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sappe Public Company Limited

Address: 9/3 Bangchan Ind. Estate Soi 4, Serithai Road, 
Kannayao, Bankgok, 10230, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed 
drink, fruit juices with Nata de coco, energy drink and 
sport drinks, non-alcoholic functional drinks 
containing vitamins and nutrients (not for medical 
purposes); all included in class 32

משקאות ללא אלכוהול, מים מינרלים, מיצי פירות, מי סודה 
ובירה, מי שתייה, משקה המכיל אלוורה, מיצי פירות עם 
NATA DE COCO, משקאות אנרגיה ומשקאות ספורט, 

משקאות פונקציונאליים ללא אלכוהול המכילים ויטמינים וחומרי 
הזנה (שאינם לצרכים רפואיים); הנכללים כולם בסוג 32           

                                                                            

י"א אייר תשע"ה - 25530/04/2015



Trade Mark No. 261238 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sappe Public Company Limited

Address: 9/3 Bangchan Ind. Estate Soi 4, Serithai Road, 
Kannayao, Bankgok, 10230, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed 
drink, fruit juices with Nata de coco, energy drink and 
sport drinks, non-alcoholic functional drinks 
containing vitamins and nutrients (not for medical 
purposes); all included in class 32

משקאות ללא אלכוהול, מים מינרלים, מיצי פירות, מי סודה 
ובירה, מי שתייה, משקה המכיל אלוורה, מיצי פירות עם 
NATA DE COCO, משקאות אנרגיה ומשקאות ספורט, 

משקאות פונקציונאליים ללא אלכוהול המכילים ויטמינים וחומרי 
הזנה (שאינם לצרכים רפואיים); הנכללים כולם בסוג 32           

                                                                            

י"א אייר תשע"ה - 25630/04/2015



Trade Mark No. 261240 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sappe Public Company Limited

Address: 9/3 Bangchan Ind. Estate Soi 4, Serithai Road, 
Kannayao, Bankgok, 10230, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed 
drink, fruit juices with Nata de coco, energy drink and 
sport drinks, non-alcoholic functional drinks 
containing vitamins and nutrients (not for medical 
purposes); all included in class 32

משקאות ללא אלכוהול, מים מינרלים, מיצי פירות, מי סודה 
ובירה, מי שתייה, משקה המכיל אלוורה, מיצי פירות עם 
NATA DE COCO, משקאות אנרגיה ומשקאות ספורט, 

משקאות פונקציונאליים ללא אלכוהול המכילים ויטמינים וחומרי 
הזנה (שאינם לצרכים רפואיים); הנכללים כולם בסוג 32           

                                                                            

י"א אייר תשע"ה - 25730/04/2015



Trade Mark No. 261242 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sappe Public Company Limited

Address: 9/3 Bangchan Ind. Estate Soi 4, Serithai Road, 
Kannayao, Bankgok, 10230, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed 
drink, fruit juices with Nata de coco, energy drink and 
sport drinks, non-alcoholic functional drinks 
containing vitamins and nutrients (not for medical 
purposes); all included in class 32

משקאות ללא אלכוהול, מים מינרלים, מיצי פירות, מי סודה 
ובירה, מי שתייה, משקה המכיל אלוורה, מיצי פירות עם 
NATA DE COCO, משקאות אנרגיה ומשקאות ספורט, 

משקאות פונקציונאליים ללא אלכוהול המכילים ויטמינים וחומרי 
הזנה (שאינם לצרכים רפואיים); הנכללים כולם בסוג 32           

                                                                            

י"א אייר תשע"ה - 25830/04/2015



Trade Mark No. 261245 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Svizz-One Corporation Ltd.

Address: 4/1-2 Moo 7, Banglane-Kohrat Road, Tumbol 
Bangpla, Amphur Banglane, Nakornpathom, 73130, 
Thailand

A company organized under the laws of Thailand

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: 12 סוג: 12

Automobile tires; Motorcycle tires; Bicycle tires; Inner 
tubes for automobile tires; Inner tubes for motorcycle 
tires; Inner tubes for bicycle tires; Automobile wheel 
covers; all included in class 12

צמיגים לרכבים; צמיגים לאופנועים; צמיגים לאופניים; טיובה 
פנימית לצמיגים לרכבים; טיובה פנימית לצמיגים לאופנועים; 
טיובה פנימית לצמיגים לאופניים; כיסויי הגה לרכבים; הנכללים 

כולם בסוג 12                                     

י"א אייר תשע"ה - 25930/04/2015



RHEOCRYSTA

Trade Mark No. 261247 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: DAI-ICHI KOGYO SEIYAKU CO., LTD. 

Address: 55, Nishishichijo Higashikubo-cho, Shimogyo-
ku, Kyoto- shi, Kyoto 600-8873, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals, plastic adhesives not for stationery or 
household purposes, higher fatty acids, flour and 
starch for industrial purposes, unprocessed plastics 
[plastics in primary form].

כימיקלים, דבקים פלסטיים שאינם למטרות מכשירי כתיבה או 
משק בית, חומצות שומן רוויות, קמח ועמילן למטרות 

תעשייתיות, פלסטיקים שאינם מעובדים [פלסטיקים במצבם 
הגולמי].                                               

י"א אייר תשע"ה - 26030/04/2015



Trade Mark No. 261248 מספר סימן

Application Date 26/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184457 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

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

European Community Trade Mark, 25/04/2013, No. 
011769734

איחוד האירופי לסימני מסחר, 25/04/2013, מספר 
011769734

Class: 3 סוג: 3

י"א אייר תשע"ה - 26130/04/2015



Trade Mark No. 261249 מספר סימן

Application Date 15/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184480 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, 15/08/2013, No. 650816 שוויץ, 15/08/2013, מספר 650816

Class: 34 סוג: 34

י"א אייר תשע"ה - 26230/04/2015



Trade Mark No. 261250 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184495 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: 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. 86115294 ארה"ב, 11/11/2013, מספר 86115294

Class: 5 סוג: 5

י"א אייר תשע"ה - 26330/04/2015



Trade Mark No. 261251 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184499 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Optimizely, Inc.

Address: 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco 
CA 94105, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services, featuring 
software for website A/B testing, multivariate testing, 
personalization, content targeting, behavioral 
targeting and segmentation; software as a service 
(SAAS) services, featuring software that measures 
the impact of website changes on user behavior 
using statistical methods.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 01/05/2013, No. 85920824 ארה"ב, 01/05/2013, מספר 85920824

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 26430/04/2015



Trade Mark No. 261252 מספר סימן

Application Date 09/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184520 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: POLECAST VENTURES LIMITED

Address: 5 Petrou Illadi Street, CHLOE RESIDENCE, 1st 
Floor, Flat/Office 101, CY-2015 Nicosia, Cyprus

(Cyprus Limited Liability Company by shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, advertising, business management 
assistance, compilation of information into computer 
databases, online advertising.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and recreational services.

י"א אייר תשע"ה - 26530/04/2015



Trade Mark No. 261266 מספר סימן

Application Date 09/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184608 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CECCATO ARIA COMPRESSA

Address: Via Soastene, 34, I-36040 Brendola, Italy

(ITALY S.P.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
compressors; air compressors; piston compressors; 
air/water separators; compressed air guns; spray 
guns; electric grinders; pneumatic hammers; 
couplings (other than for land vehicles); valves (parts 
of machines); power-operated staple guns; vacuum 
cleaners; lubricators (parts of machines); chisels for 
machines; filters (parts of machines); power-operated 
tools, namely grinders; drain cocks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/08/2013, No. 
012079646

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/08/2013, מספר 
012079646

Class: 7 סוג: 7

י"א אייר תשע"ה - 26630/04/2015



Trade Mark No. 261267 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184641 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic and make-up products.

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

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

European Community Trade Mark, 03/09/2013, No. 
012110491

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/09/2013, מספר 
012110491

Class: 3 סוג: 3

י"א אייר תשע"ה - 26730/04/2015



Trade Mark No. 261270 מספר סימן

Application Date 05/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184679 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Becton, Dickinson and Company

Address: 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, U.S.A.

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the preparation of 
pharmaceuticals.

י"א אייר תשע"ה - 26830/04/2015



Trade Mark No. 261271 מספר סימן

Application Date 20/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184698 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Japan Display (d/b/a Japan 
Display Inc.)

Address: 3-7-1 Nishishinbashi,,Minato-ku, Tokyo 105-
0003, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Liquid crystal displays; organic electroluminescence 
displays; displays for personal digital assistants; 
displays for television receivers; displays for 
computer monitors.

י"א אייר תשע"ה - 26930/04/2015



Trade Mark No. 261272 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184712 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ghost-Bikes GmbH

Address: An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, 
Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(company with limited liability))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, parts of bicycles, namely bicycle frames, 
forks, suspension forks, handle bars, bar ends, front 
attachments, headsets, handles, hubs, tyres, wheel 
rims, pedals, saddle supports, saddles, shock 
absorbers, suspension forks, chain stay protectors, 
mudguards, bike bags, saddlebags, frame bags, 
handlebar bags, walking bikes for children, air 
pumps.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, headgear, footwear, t-shirts, trousers, 
casual jackets, performance jackets, pullovers, shirts, 
leisure vests, performance vests, maillots, cycling 
pants, gloves, socks, shawls, money belts; belts of 
leather.

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

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

European Community Trade Mark, 13/02/2013, No. 
011571651

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/02/2013, מספר 
011571651

Class: 12 סוג: 12

Class: 25 סוג: 25

י"א אייר תשע"ה - 27030/04/2015



Trade Mark No. 261274 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184724 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG

Address: Türkenstrasse 89, 80799 München, Germany

(Germany Limited Liability Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Multifunctional remote controls for film and video 
recorders; objectives; anamorphic lenses; 
anamorphic objectives; adaptors; accessories for the 
aforementioned goods as well as spare parts as far 
as included in this class; adapted cases for carrying 
the aforementioned goods.

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

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

Germany, 09/04/2013, No. 30 2013 026 376.6/09 גרמניה, 09/04/2013, מספר 376.6/09 026 2013 30

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 27130/04/2015



Trade Mark No. 261276 מספר סימן

Application Date 16/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184750 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UDDEHOLMS AKTIEBOLAG

Address: SE-683 85 Hagfors, Sweden

(SWEDEN LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of 
bars, blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and 
castings.

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

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

European Community Trade Mark, 30/04/2013, No. 
011780038

איחוד האירופי לסימני מסחר, 30/04/2013, מספר 
011780038

Class: 6 סוג: 6

י"א אייר תשע"ה - 27230/04/2015



Trade Mark No. 261279 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184769 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NYX, Los Angeles Inc.

Address: 2230 S. Tubeway Avenue, Commerce, CA 
90040, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

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., 01/05/2013, No. 85920794 ארה"ב, 01/05/2013, מספר 85920794

Class: 18 סוג: 18

Class: 21 סוג: 21

Class: 35 סוג: 35

י"א אייר תשע"ה - 27330/04/2015



Trade Mark No. 261284 מספר סימן

Application Date 13/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184799 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc.

Address: 5800 Granite Parkway, Suite 600, Plano, TX 
75024, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in subdivision modelling 
for geometry creation.

י"א אייר תשע"ה - 27430/04/2015



Trade Mark No. 261288 מספר סימן

Application Date 09/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184823 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BHATTA Bhaban

Address: 35-4 Komazawa 2-chome, Setagaya-ku, Tokyo 
154-0012, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer.

י"א אייר תשע"ה - 27530/04/2015



Trade Mark No. 261289 מספר סימן

Application Date 09/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184824 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.

Address: 8-1, Tatsuminishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka-
shi, Osaka 544-8666, Japan

(Japan corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; aloe vera preparations for 
cosmetic purposes; astringents for cosmetic 
purposes; balms other than for medical purposes; 
beauty masks; cosmetic dyes; cosmetic preparations 
for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetics; dentifrices; denture polishes; disinfectant 
soap; essential oils; false eyelashes; hair lotions; lip 
glosses; lipsticks; make-up preparations; make-up 
removing preparations; medicated soap; mouth 
washes, not for medical purposes; nail care 
preparations; perfumes; shampoos; shaving 
preparations; skin whitening creams; soap; 
sunscreen preparations; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; cosmetic kits; antiperspirant soap.

י"א אייר תשע"ה - 27630/04/2015



Trade Mark No. 261299 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185011 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BELCHIM CROP PROTECTION 
LUXEMBOURG, S.a.r.l.

Address: 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, 
Luxembourg

(Grand Duchy of Luxemburg Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides, fungicides, herbicides, nematicides, 
acaricides, rodenticides, molluscicides, insectifuges, 
algicides, germicides and disinfectants.

י"א אייר תשע"ה - 27730/04/2015



Trade Mark No. 261310 מספר סימן

Application Date 26/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185162 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Paragon Pet Products Europe B.V.

Address: Orionweg 8, NL-9641 MN Veendam, 
Netherlands

(The Netherlands Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals; snacks for animals.

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

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

Benelux, 26/03/2013, No. 1265626 בנלוקס, 26/03/2013, מספר 1265626

Class: 31 סוג: 31

י"א אייר תשע"ה - 27830/04/2015



Trade Mark No. 261316 מספר סימן

Application Date 09/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185204 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HAGOP, LLC

Address: 15522 SW 112 Terrace, Miami FL 33186, 
U.S.A.

(Florida, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Bathing suits; dresses; shorts; skirts; skirts and 
dresses; women's clothing, namely, shirts, dresses, 
skirts, blouses.

י"א אייר תשע"ה - 27930/04/2015



Trade Mark No. 261318 מספר סימן

Application Date 15/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185220 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hospital for Special Surgery

Address: 535 East 70th Street, New York, NY 10021, 
U.S.A.

(New York, United States NOT-FOR-PROFIT 
CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services namely conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the fields of 
healthcare, orthopedics, rheumatology and 
musculoskeletal medicine; distribution of educational 
materials in connection therewith.

י"א אייר תשע"ה - 28030/04/2015



Trade Mark No. 261319 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0826831 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CINQUE Moda GmbH

Address: Dohrweg 48, 41066 Mönchengladbach, 
Germany

(DE Limited liability company according to Germany law)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Goods of leather and imitations of leather, namely 
bags and small leather goods; trunks and travelling 
bags; umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, belts (clothing), footwear, headgear.

י"א אייר תשע"ה - 28130/04/2015



Trade Mark No. 261320 מספר סימן

Application Date 01/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1015951 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mueller Sports Medicine, Inc. Attn: Legal

Address: One Quench Drive, P.O. Box 99, Prairie du Sac, 
WI 53578, U.S.A.

(Wisconsin, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Cohesive support bandages, cohesive compression 
bandages; cold-hot therapy products for medical 
purposes, namely, ice bags, chemically activated 
cold packs, chemically activated instant cold packs, 
cold-hot thermal packs for first aid purposes, spray 
coolant for skin for medical purposes, medical cold-
hot wraps; elastic bandages, elastic support wraps 
for medical purposes; medical and orthopedic 
products, namely, orthopedic braces, ankle braces, 
ankle supports, ankle stabilizers, knee braces, knee 
supports, knee stabilizers, knee sleeves, knee straps, 
elbow sleeves, elbow supports, wrist braces, wrist 
supports, wrist stabilizers, wrist sleeves, compression 
gloves, back braces, back supports, back stabilizers, 
thumb stabilizers, shoulder braces, thigh sleeves, 
thigh supports, calf/shin supports, arm slings.

י"א אייר תשע"ה - 28230/04/2015



Trade Mark No. 261321 מספר סימן

Application Date 01/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1015952 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mueller Sports Medicine, Inc. Attn: Legal

Address: One Quench Drive, P.O. Box 99, Prairie du Sac, 
WI 53578, U.S.A.

(Wisconsin, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Tape and taping supplies for medical purposes, 
namely, medical adhesive tape, medical cohesive 
tape, medical pretaping foam underwrap, medical 
pretaping spray adherent; first aid kits; athletic 
trainers kits comprised primarily of adhesive 
bandages, medical adhesive tape, gauze pads for 
dressings, medical cohesive tape, antibiotic 
ointments, antiseptic spray, spray-on bandages and 
ice bags for medical purposes; analgesic ointments 
and balms; medical and surgical dressings, namely, 
blister pads, wound dressings; non-medicated topical 
gels and ointments for use as personal lubricants on 
skin; all purpose disinfectants and antibacterial 
cleaners for surfaces; spray on bandages for skin 
wounds; antiseptic sprays and ointments for medical 
use; adhesive bandages.

י"א אייר תשע"ה - 28330/04/2015



Trade Mark No. 261322 מספר סימן

Application Date 01/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1022353 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mueller Sports Medicine, Inc. Attn: Legal

Address: One Quench Drive, P.O. Box 99, Prairie du Sac, 
WI 53578, U.S.A.

(Wisconsin, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Tape and taping supplies for athletic purposes, 
namely, athletic adhesive tape, athletic cohesive tape 
and bandages; glare reducing under eye strips, eye 
black paste for reducing sun glare for sports 
activities; athletic sporting goods, namely, athletic 
wrist and joint supports, ankle braces, ankle 
supports, ankle stabilizers, knee braces, knee 
supports, knee stabilizers, knee pads for athletic use, 
knee sleeves, knee straps, elbow sleeves, elbow 
supports, elbow pads for athletic use, wrist braces, 
wrist supports, wrist stabilizers, wrist sleeves, back 
braces, back supports, back stabilizers, thumb 
stabilizers, shoulder braces, thigh sleeves, thigh 
supports, calf/shin supports; compression gloves for 
athletic use; mouth guards for athletic use; nose 
guards for athletic use; athletic supporters, jock 
straps, protective athletic cups, athletic support 
briefs; protective collars for fastening to football 
shoulder pads; grip enhancers for use in athletic 
activities, namely, chalk, crushed and powdered 
rosin, water repelling spray for hands, adhesive 
powder for hands, aerosol adhesive non-slip resin 
spray for hands, and pine tar for athletic equipment.

י"א אייר תשע"ה - 28430/04/2015



Trade Mark No. 261324 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099808 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ashley Furniture Industries, Inc.

Address: One Ashley Way, Arcadia, WI 54612, U.S.A.

(Wisconsin, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses; home furnishings, namely, pillows, 
picture frames, curtain rings, curtain rods, window 
blinds, magazine racks, and mirrors; furniture.

Class: 27 סוג: 27

Area rugs.

י"א אייר תשע"ה - 28530/04/2015



Trade Mark No. 261325 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1118427 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Caravans and components and accessories therefor; 
camping trailers; trailers, parts for all the aforesaid 
goods; vehicles; camper vans, travel trailers and 
motor caravans, replacement parts and accessories 
(included in this class); apparatus for locomotion by 
land, air or water; car accessories, in particular trailer 
couplings, luggage racks, ski racks, mudguards, 
snow chains, wind deflectors, head rests, safety 
belts, child safety seats; bicycle accessories, in 
particular dress guards for bicycles, luggage carriers 
for bicycles, bells, air pumps; vehicle trailers, 
including multipurpose crossover leisure trailers.

Class: 37 סוג: 37

Building construction; vehicle repair, in particular for 
caravans and motor caravans; repair, maintenance, 
servicing and installation services, in particular for 
caravans and motor caravans; washing of vehicles, in 
particular caravans and motor caravans.

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; towing of 
motor vehicles and trailers, in particular for caravans 
and motor caravans; transport of persons and goods 
by motorised vehicles; rental of motor vehicles, in 
particular caravans and motor caravans; garage and 
parking place rental; rental of caravans and motor 
caravans on campsites; distribution of electricity, 
energy and water; car transport; organizing and 
arranging travel; arrangement of transport; escorting 
of travellers; caravan rental.

י"א אייר תשע"ה - 28630/04/2015



 Owners

Name: KNAUS TABBERT GmbH

Address: Helmut-Knaus-Str.1, 94118 Jandelsbrunn, 
Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH))

י"א אייר תשע"ה - 28730/04/2015



Trade Mark No. 261326 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1143333 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"א אייר תשע"ה - 28830/04/2015



Class: 6 סוג: 6

Locking bolts; door and window handles of metal; 
metal fittings for building, windows, doors and 
furniture; handles made of metal for doors, ventilation 
systems or windows, primarily door latches, door 
handles, push handles or grab bars, lifting or sliding 
door handles and window handles made of metal, 
stainless steel, aluminium, brass or bronze, grip 
plates, recessed handles, recessed ring handles or 
recessed pulls made of metal for doors, ventilations 
systems or windows; door plates, handle plates, door 
opener fittings, handle plate fittings, rose fittings and 
bathroom fittings (namely fittings for bathroom doors) 
made of metal; door knobs, knob latches and knob 
plates made of metal; window handles, in particular 
with window locks and/or window handle locks made 
of metal; window locks made of metal; key operated 
locks made of metal; concealing roses made of 
metal; stops, namely door and window stops, door 
bumpers, wall stops mainly made of metal; furniture 
hardware, particularly clothes hooks and furniture 
buttons, made of metal; cable sockets made of metal; 
wc bolts, primarily with emergency releases, made of 
metal; emergency release keys and lock fittings 
made of metal; decorative sheets, bell pushes or 
numerals for intercoms and bell systems made of 
metal; letterbox elements or bathroom accessories 
(namely splash guard holders, belt holders, bathrobe 
holders, tumbler holders, hooks and brackets) made 
of metal; standard fittings, fire protection fittings, 
safety fittings and fittings for commercial 
constructions made of metal; signs, namely non-
luminous and non-mechanical information signs and 
pictograms of metal; letter box drops made of metal; 
fittings for emergency exits, namely rod fittings of 
metal; fittings for glass doors, particularly door hinges 
of metal, pull handles, door stays, strike boxes and 
door knobs of metal; modular assembly systems with 
brackets and operating handles, particularly for knobs 
made of metal; handrails made of metal; hand 
support systems made of metal, fasteners made of 
metal, namely threaded sleeves, tension roses, nuts, 
bolts, threaded pins, anchor pins, change pins, blind 
pins, square pins, full pins, pins for fittings, 
particularly for handles, knobs and the like; distance 
roses (fittings) made of metal, ventilation grids, air 
exhaust louvers and air delivery louvers made of 
metal; slotted sheets made of metal; stop aids made 
of metal for plates, particularly door plates, handle 
plates, door handle fittings, rod hardware, door plate 
fittings, rose fittings and bathroom fittings; sample 
blocks made of metal; sample cases made of metal; 
walking aid holders made of metal; fittings for splash 
guards made of metal; floor supports made of metal; 
hooks made of metal; universal templates (namely 
universally applicable drilling templates made of 
metal), cutting templates (drilling templates for door 
recesses made of metal); handholds and handrails, 
primarily for a shower or bathtub made of metal.

י"א אייר תשע"ה - 28930/04/2015



 Owners

Name: Franz Schneider Brakel GmbH & Co. KG

Address: Nieheimer Straße 38, 33034 Brakel, Germany

(Germany limited partnership)

Class: 20 סוג: 20

Locking bolts, door and window handles, stops, 
fittings, handles, grip plates or handle recesses not 
made of metal for doors, ventilation systems or 
windows, primarily door latches, door handles, door 
handle fittings and window handles made of plastic or 
wood; locking bolts, levers, stops, fittings and 
handles, included in this class, made of wood, cork, 
pipe, rushes, willow, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother of pearl, meerschaum and other 
substitutes for all these materials or made of plastic 
for doors, ventilation systems or windows; decorative 
boards or numerals not made of metal for intercoms 
and bell systems; sample blocks made of glass or 
wood; letter box elements or bathroom accessories 
(namely splash guard holders, belt holders, bathrobe 
holders, tumbler holders, hooks and brackets as well 
as mirrors) not made of metal; walking aid holders 
not made of metal; splash guard holders not made of 
metal; adjustable mirrors; wall mirrors; floor supports 
not made of metal; pedestal stools; non-metal hooks; 
shower curtain holders; stops, namely door and 
window stops, door bumpers, wall stops made of 
rubber or plastic; hanging shower seats; portable 
bath seats; portable seats for use in bathtubs; 
shower seats; wall mounted tip-up seats; shower 
rods; handholds and handrails, primarily for a shower 
or bathtub made of plastics.

י"א אייר תשע"ה - 29030/04/2015



Trade Mark No. 261327 מספר סימן

Application Date 18/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156414 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Address: Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa; chocolate; chocolate sweets; pastry and 
confectionery, edible ices.

י"א אייר תשע"ה - 29130/04/2015



Trade Mark No. 261329 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAAM VAREACH SPICES LTD. שם: תבליני טעם וריח בע"מ

Address: Kiryat Ariyeh, Petach Tikva, Israel כתובת : קרית אריה,, ת.ד. 3090, פתח תקוה, 49130, 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: 30 סוג: 30

Spices; Herbs; Seasoning blends; Flavorings and 
aromatics; Sauces; Breadcrumbs; all included in 
class 30.

תבלינים; עשבי תיבול; תערובות תיבול; חומרי טעם וריח; 
רטבים; פירורי לחם; הנכללים כולם בסוג 30.

               

י"א אייר תשע"ה - 29230/04/2015



WD ELEMENTS

Trade Mark No. 261334 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer storage devices in the nature of hard disk 
drives, digital disk drives, media players, solid state 
drives and computer peripherals;  computer products, 
namely, data storage products in the nature of digital 
electronic devices for organizing, receiving, 
transmitting, managing, storing, securing, encrypting, 
centralizing, playing,  streaming, backing-up, 
transferring, customizing, navigating, playing, 
viewing, accessing, sharing, synchronizing, 
modifying, reviewing, uploading, and downloading 
text, data, image, audio and video files, information, 
or media stored on, streamed through, hosted on or 
run on data storage devices, hard drives, disk drives, 
solid state drives, media players, Internet servers or 
cloud storage services.

התקני אחסון במחשב בצורה של כונני דיסק קשיחים, כונני 
דיסק דיגיטליים, נגני מדיה, כונני מצב מוצק וציוד היקפי 

למחשב; מוצרי מחשב, דהיינו, מוצרי אחסון נתונים בצורה של 
מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים לארגון, קבלה, משלוח, ניהול, 
אחסון, אבטחה, הצפנה, ריכוז, משחק, זרימה, גיבוי, העברה, 
התאמה אישית, ניווט, משחק, צפייה, גישה, שיתוף, סנכרון, 
שינוי, בדיקה, העלאה, והורדה של טקסט, נתונים, תמונות, 
קבצי אודיו וידאו, מידע, או מדיה המאוחסנים, מוזרמים, 
מתארחים או מופעלים על התקני אחסון נתונים, כוננים 
קשיחים, כונני דיסקים, כונני מצב מוצק, נגני מדיה, שרתי 

אינטרנט או שירותי אחסון בענן.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 42 סוג: 42

Computer and electronic data storage; design, 
development, updating and maintenance of computer 
data storage devices, hard drives, disk drives, and 
computer peripherals; providing computer products, 
namely data storage products in the nature of digital 
electronic devices for organizing, receiving, playing, 
managing, storing, centralizing, backing-up, 
transferring, customizing, navigating, playing, 
viewing, accessing, sharing, streaming, 
synchronizing, modifying, reviewing, uploading, and 
downloading text, data, image, audio and video files, 
information, or media stored on, streamed through, 
hosted on or run on data storage devices, hard 
drives, disk drives, Internet servers or cloud storage 
services; providing computer products used to 
transfer, stream, view and play text, data, audio and 
video files, digital images and multimedia content 
from data storage devices, hard drives, disk drives,  
and computer peripherals to televisions, video 
monitors, projectors, and computer and mobile 
devices, namely computer tablets and laptops.

אחסון נתוני מחשב ונתונים אלקטרונים; עיצוב , פיתוח, עדכון 
ותחזוקה של התקני אחסון נתונים במחשב, כוננים קשיחים, 
כונני דיסקים, וציוד היקפי למחשב; אספקת מוצרי מחשב, 
דהיינו מוצרי אחסון נתונים בצורה של מכשירים אלקטרוניים 
דיגיטליים לארגון, קבלה, משחק, ניהול, אחסון, ריכוז , גיבוי, 
העברה, התאמה אישית, ניווט, משחק, צפייה, גישה, שיתוף , 
זרימה, סנכרון, שינוי, בדיקה, העלאה, והורדה של טקסט, 

נתונים, תמונות, קבצי אודיו וידאו, מידע, או מדיה המאוחסנים, 
מוזרמים, מתארחים או מופעלים על התקני אחסון נתונים, 

כוננים קשיחים, כונני דיסקים, שרתי אינטרנט או שירותי אחסון 
בענן ; אספקת מוצרי מחשב המשמשים להעברה, הזרמה, 

הצגה וניגון קבצי טקסט, נתונים, אודיו ווידאו, תמונות דיגיטליות 
ותוכן מולטימדיה מהתקני אחסון נתונים, כוננים קשיחים, כונני 
דיסקים, וציוד היקפי למחשב לטלוויזיות, מסכי וידאו, מקרנים, 
ומחשבים ומכשירים ניידים, דהיינו מחשבי לוח ומחשבים 

ניידים.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

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

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

U.S.A., 22/10/2013, No. 86098623 ארה"ב, 22/10/2013, מספר 86098623

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 12/12/2013, No. 86142464 ארה"ב, 12/12/2013, מספר 86142464

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 29330/04/2015



 Owners

Name: Western Digital Technologies, Inc.

Address: 3355 Michelson Drive, Irvine, CA, 92612, U.S.A.

(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 אייר תשע"ה - 29430/04/2015



Trade Mark No. 261336 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BUZZR S.A.

Address: 15-17 Avenue Gaston Diderich, Luxembourg, 
L1420, Luxembourg

A company incorporated in Grand-Dutchy of Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Express parcel delivery services; all included in class 
39

שירותי משלוח חבילות אקספרס; הנכללים כולם בסוג 39         
            

י"א אייר תשע"ה - 29530/04/2015



BUZZR

Trade Mark No. 261338 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BUZZR S.A.

Address: 15-17 Avenue Gaston Diderich, Luxembourg, 
L1420, Luxembourg

A company incorporated in Grand-Dutchy of Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Express parcel delivery services; all included in class 
39

שירותי משלוח חבילות אקספרס; הנכללים כולם בסוג 39         
            

י"א אייר תשע"ה - 29630/04/2015



EDARBI CLD

Trade Mark No. 261339 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED

Address: 1-1, Doshomachi 4- Chome, Chuo-ku, Osaka, 
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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של מחלות לב וכלי דם             
                                                                      

י"א אייר תשע"ה - 29730/04/2015



EDARBI

Trade Mark No. 261340 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED

Address: 1-1, Doshomachi 4- Chome, Chuo-ku, Osaka, 
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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של מחלות לב וכלי דם             
                                                                      

י"א אייר תשע"ה - 29830/04/2015



Trade Mark No. 261341 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1194569 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: CAESAR-STONE SDOT-YAM LTD. שם: אבן קיסר שדות ים בע"מ

Address: Kibbutz Sdot-Yam, 38805, Israel כתובת : קיבוץ שדות ים, 38805, 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: 19 סוג: 19

Tiles of quartz, composite stone or ceramic, namely, 
non-metal wall and floor tiles; panels for floors of 
non-metal; non-metallic wall cladding of rock 
materials; non-metallic flooring tiles and non-metal 
ceiling panels; non-metallic covers for use with floors, 
namely, floor boards of non-metallic materials, 
ceramic, quartz or composite stone tiles for tile floors 
and coverings and parts thereof, namely, non-metal 
expansion joints for floors and walls; non-metal 
profiles for floors and windows and non-metal floor 
skirting boards; slabs and tiles formed of composite 
stone for building panels, counter tops, vanity tops, 
floors, stairs, and walls; non-metal building materials, 
namely, counter tops, table tops, bar tops, tops and 
facing surfaces for furniture, reception desks and 
reception areas

אריחים מקוורץ, מתרכובות אבן, או מקרמיקה, בפרט אריחים 
שאינם ממתכת לרצפות ולקירות; פאנלים שאינם ממתכת 
לרצפות; חיפויי קירות מחומרי אבן ושאינם ממתכת; אריחים 
שאינם ממתכת לרצפות ופאנלים שאינם ממתכת לתקרות; 

כיסויים לא מתכתיים לשימוש עם רצפות, בפרט לוחות לרצפות 
מחומרים שאינם מתכתיים, קרמיקה, קוורץ או תרכובות אבן 

למרצפות ולכיסוי וחלקים הקשורים באלו, בפרט חיבורי הרחבה 
שאינם ממתכת לרצפות ולקירות; פרופילים שאינם ממתכת 
לרצפות ולחלונות ולוחות מעקף לרצפות שאינם ממתכת; 
משטחים ואריחים העשויים מתרכובות אבן לבניית פאנלים, 
משטחי דלפקים, משטחי שולחנות טואלט, רצפות, מדרגות 
וקירות; חומרי בנייה שאינם ממתכת, בפרט משטחי דלפקים, 
משטחי שולחנות, משטחי בר, חלקים עליונים ומשטחים 

לריהוט, דלפקי קבלה ואזורי קבלה                                       
                                                                                    
                                                                                    

                        

י"א אייר תשע"ה - 29930/04/2015



EDARBYCLOR

Trade Mark No. 261342 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED

Address: 1-1, Doshomachi 4- Chome, Chuo-ku, Osaka, 
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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של מחלות לב וכלי דם             
                                                                      

י"א אייר תשע"ה - 30030/04/2015



AirTouch

Trade Mark No. 261343 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: POINTGRAB LTD. שם: פוינט גראב בע"מ

Address: Hacharash street 4, P.O.B. 6442, Hod 
Hasharon, 4524075, Israel

כתובת : רחוב החרש 4, ת.ד. 6442, הוד השרון, 4524075, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, drivers, firmware and hardware 
for use in hand recognition and control technology 
used as an input device for Televisions, Personal 
Computers and home appliances; all included in 
class 09.

תוכנת מחשב, דרייברים, קושחה וחומרה לשימוש עם 
טכנולוגית זיהוי ובקרת תנועת יד המשמשים כאמצעי קלט של 
טלוויזיות, מחשבים אישיים ומכשירי חשמל ביתיים; הנכללים 
כולם בסוג 09.                                                                 

                    

י"א אייר תשע"ה - 30130/04/2015



Trade Mark No. 261344 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Interparts International Inc. 

Address: 190 Express Street, Plainview, NY,, 11803, 
U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann & Co., Adv.

Address: 53 Derech HaShalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: דניאל פריימן ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Parts, fittings, and structural components for 
vehicles; all included in class 12

חלקים, אביזרים ורכיבים מבניים עבור כלי רכב; הנכללים כולם 
בסוג 12                                   

י"א אייר תשע"ה - 30230/04/2015



Trade Mark No. 261345 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: LRC Products Limited

Address: 103 - 105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils; massage oils, gels, liquids and 
creams; all included in Class 3

שמנים אתריים; שמנים, ג'לים, נוזלים וקרמים לעיסוי; הנכללים 
כולם בסוג 3                     

Class: 5 סוג: 5

Contraceptive preparations and substances; 
spermicidal gels, liquids and creams; hygienic 
lubricants and disinfectants for use in the area of the 
vagina, penis and anus; medicated massage oils, 
gels, liquids and creams; pharmaceutical 
preparations and substances all relating to sexual 
health and/or sexual performance; all included in 
Class 5

תכשירים ואמצעים למניעת הריון; ג'לים, נוזלים וקרמים קוטלי 
זרע; חומרי סיכה וחומרי חיטוי היגייניים לשימוש באזור 
הואגינה, הפין ופי הטבעת; שמנים, ג'לים, נוזלים וקרמים 

תרופתיים לעיסוי; תכשירים וחומרים תרופתיים הקשורים כולם 
לבריאות המינית ו/או לתפקוד מיני; הנכללים כולם בסוג 5         
                                                                                    

                                                        

י"א אייר תשע"ה - 30330/04/2015



AHE>D

Trade Mark No. 261351 מספר סימן

Application Date 16/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים פריטי עישון; הכל 
כלול בסוג 34                                                                 

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

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

United Kingdom, 25/06/2013, No. UK00003011391 UK00003011391 ממלכה מאוחדת, 25/06/2013, מספר

Class: 34 סוג: 34

י"א אייר תשע"ה - 30430/04/2015



Trade Mark No. 261352 מספר סימן

Application Date 16/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sappe Public Company Limited

Address: 9/3 Bangchan Ind. Estate Soi 4, Serithai Road, 
Kannayao, Bankgok, 10230, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit juices, 
soda water and beer, drinking water, aloe vera mixed 
drink, fruit juices with nata de coco, energy drink and 
sport drinks, non-alcoholic functional drinks 
containing vitamins and nutrients (not for medical 
purposes); all included in class 32

 משקאות ללא אלכוהול, מים מינרלים, מיצי פירות, מי סודה 
ובירה, מי שתייה, משקה המכיל אלוורה, מיצי פירות עם קרם 

קוקוס, משקאות אנרגיה ומשקאות ספורט, משקאות 
פונקציונאליים ללא אלכוהול המכילים ויטמינים וחומרי הזנה 

(שאינם לצרכים רפואיים); הנכללים כולם בסוג 32                   
                                                                        

י"א אייר תשע"ה - 30530/04/2015



Trade Mark No. 261353 מספר סימן

Application Date 16/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

Address: One StarPoint, Stamford Connecticut 06902, 
U.S.A.

(Maryland, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; providing entertainment facilities; club 
services (entertainment or education); providing 
karaoke services; discotheque services; providing 
amusement arcade services; night clubs.

בידור; אספקת מתקני בידור; שירותי מועדונים (בידור או 
חינוך); אספקת שירותי קריוקי; שירותי דיסקוטקים; אספקת 

שירותי שעשועי ארקייד; מועדוני לילה.

                                                                                     
                

י"א אייר תשע"ה - 30630/04/2015



Trade Mark No. 261354 מספר סימן

Application Date 16/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

Address: One StarPoint, Stamford Connecticut 06902, 
U.S.A.

(Maryland, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; providing entertainment facilities; club 
services (entertainment or education); providing 
karaoke services; discotheque services; providing 
amusement arcade services; night clubs.

בידור; אספקת מתקני בידור; שירותי מועדונים (בידור או 
חינוך); אספקת שירותי קריוקי; שירותי דיסקוטקים; אספקת 

שירותי שעשועי ארקייד; מועדוני לילה.

                                                                                     
                

י"א אייר תשע"ה - 30730/04/2015



FASTR

Trade Mark No. 261374 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Address: 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New 
York, 10591, U.S.A.

(a New York 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: 40 סוג: 40

Production of cell lines for use in the manufacture of 
biopharmaceuticals; all included in class 40.               
            

ייצור והפקה של תרבית תאים לשימוש בייצור רכיבים ביולוגיים 
המשמשים לתרופות ותרופות ביולוגיות; הנכללים כולם בסוג 

.40

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

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

U.S.A., 21/06/2013, No. 85/966824 ארה"ב, 21/06/2013, מספר 85/966824

Class: 40 סוג: 40

י"א אייר תשע"ה - 30830/04/2015



Trade Mark No. 261375 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Numan Hanbali שם: חנבלי נועמן

Address: Haifa St., P.O.B. 941, schem, 00003, Israel כתובת : חיפה, ת.ד. 941, שכם, 00003, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games for childhood development משחקים להתפתחות הגיל הרך               

י"א אייר תשע"ה - 30930/04/2015



Trade Mark No. 261380 מספר סימן

Application Date 04/12/2013 תאריך הגשה

 בעלים

שם: קאט קוט בע"מ

כתובת : רענן 29, תל אביב, 66096, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: MITRANY, AVIV, KIMHI Law office & Notary

Address: Toscanini St. 1, Tel Aviv Jaffa, 64076, Israel

שם: מיטרני, אביב, קמחי ושות' משרד עורכי דין ונוטריון

כתובת : טוסקניני 1, תל אביב-יפו, 64076, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and head covering. דברי הלבשה, הנעלה וכיסוי ראש.                 

י"א אייר תשע"ה - 31030/04/2015



Trade Mark No. 261383 מספר סימן

Application Date 04/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tam Tam's Fashion Children's Children's 
Clothing (2003) Ltd

שם: אופנת טאם טאם ביגדי ילדים (2003) בע"מ

Address: Raanan St. 31, Tel-Aviv, 6609627, Israel כתובת : רענן 31, תל אביב, 6609627, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: MITRANY, AVIV, KIMHI Law office & Notary

Address: Toscanini St. 1, Tel Aviv Jaffa, 64076, Israel

שם: מיטרני, אביב, קמחי ושות' משרד עורכי דין ונוטריון

כתובת : טוסקניני 1, תל אביב-יפו, 64076, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and head covering. דברי הלבשה, הנעלה וכיסוי ראש.                 

י"א אייר תשע"ה - 31130/04/2015



Trade Mark No. 261391 מספר סימן

Application Date 18/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: LANGHAM HOTELS INTERNATIONAL LIMITED

Address: 33rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour 
Road, Wanchai, Hong Kong

A 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: 35 סוג: 35

Business management and consultancy services; 
business and hotel administration; business 
information and inquiries; business assistance 
services; business centre services; marketing 
research; business management of hotels; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial and advertising purposes; marketing, 
publicity, advertising and promotion services; rental 
of advertising space; retailing services in relation to 
foodstuff and beverages, bath and beauty products, 
printed matters and stationery, clothing and clothing 
accessories, films, textile goods, leather goods and 
floral products; supermarket and departmental store 
retailing services; information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
35

שירותי ניהול ויעוץ עסקי; מנהל עסקים ומלונאות; מידע עסקי 
ובירורים; שירותי ליווי עסקי; שירותי מרכז מסחרי; מחקר שיווק 
; ניהול עסקי של בתי מלון; ארגון תערוכות וירידי סחר למטרות 
מסחריות ופרסומיות; שירותי שיווק, פרסום, וקידום; השכרת 
שטחי פרסום; שירותי קמעונאות ביחס למוצרי מזון ומשקאות, 
מוצרי אמבטיה וטיפוח, חומרים מודפסים ומכשירי כתיבה; 
הלבשה ואביזרי הלבשה, סרטים, מוצרי טקסטיל, מוצרי עור 
ומוצרים צמחיים; שירותי חנויות סופרמרקט וכלבו קמעוניים; 
שירותי מידע וייעוץ ביחס לשירותים האמורים לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 35                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

י"א אייר תשע"ה - 31230/04/2015



Trade Mark No. 261392 מספר סימן

Application Date 18/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: LANGHAM HOTELS INTERNATIONAL LIMITED

Address: 33rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour 
Road, Wanchai, Hong Kong

A 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: 35 סוג: 35

Business management and consultancy services; 
business and hotel administration; business 
information and inquiries; business assistance 
services; business centre services; marketing 
research; business management of hotels; 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial and advertising purposes; marketing, 
publicity, advertising and promotion services; rental 
of advertising space; retailing services in relation to 
foodstuff and beverages, bath and beauty products, 
printed matters and stationery, clothing and clothing 
accessories, films, textile goods, leather goods and 
floral products; supermarket and departmental store 
retailing services; information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
35

שירותי ניהול ויעוץ עסקי; מנהל עסקים ומלונאות; מידע עסקי 
ובירורים; שירותי ליווי עסקי; שירותי מרכז מסחרי; מחקר שיווק 
; ניהול עסקי של בתי מלון; ארגון תערוכות וירידי סחר למטרות 
מסחריות ופרסומיות; שירותי שיווק, פרסום, וקידום; השכרת 
שטחי פרסום; שירותי קמעונאות ביחס למוצרי מזון ומשקאות, 
מוצרי אמבטיה וטיפוח, חומרים מודפסים ומכשירי כתיבה; 
הלבשה ואביזרי הלבשה, סרטים, מוצרי טקסטיל, מוצרי עור 
ומוצרים צמחיים; שירותי חנויות סופרמרקט וכלבו קמעוניים; 
שירותי מידע וייעוץ ביחס לשירותים האמורים לעיל; הנכללים 
כולם בסוג 35                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

י"א אייר תשע"ה - 31330/04/2015



MATATIA

Trade Mark No. 261403 מספר סימן

Application Date 19/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address: 23 Tuval Street, Ramat- Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 23, רמת גן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות אלכוהוליים◌ׁ (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33   
              

י"א אייר תשע"ה - 31430/04/2015



ANNA

Trade Mark No. 261405 מספר סימן

Application Date 19/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address: 23 Tuval Street, Ramat- Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 23, רמת גן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות אלכוהוליים◌ׁ (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33   
              

י"א אייר תשע"ה - 31530/04/2015



Trade Mark No. 261421 מספר סימן

Application Date 07/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185335 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, S.L.

Address: San Antonio, 15-5°, E-01005 VITORIA-ALAVA, 
Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental implants as well as parts and fittings thereof; 
dental crowns and dental bridges; orthopedic articles, 
namely, artificial teeth; artificial prostheses; 
components of dental prostheses for implantation in 
teeth.

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

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

Spain, 30/05/2013, No. 3.077.764 ספרד, 30/05/2013, מספר 3.077.764

Class: 10 סוג: 10

י"א אייר תשע"ה - 31630/04/2015



Trade Mark No. 261422 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185342 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sandvik Intellectual Property AB

Address: Spångvägen 10, SE-811 81 Sandviken, 
Sweden

(Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines, namely hydraulic breakers for breaking 
earth, concrete, rocks and other materials and parts 
in the field of mining and construction.

י"א אייר תשע"ה - 31730/04/2015



Trade Mark No. 261423 מספר סימן

Application Date 28/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185354 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of three curves.

 Owners

Name: CHONGQING CHUANDONG CHEMICAL 
(GROUP) CO., LTD.

Address: No.70 Danzishi New Street,Danzishi Street, 
Nan'an District, Chongqing City, People's Republic of 
China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Acids; salts of alkaline metals; formic acid; oxalates; 
carbonic hydrates; water-softening preparations; 
additives, chemical, to drilling muds; industrial 
chemicals; chemical reagents, other than for medical 
or veterinary purposes; chemical substances for 
analyses in laboratories, other than for medical or 
veterinary purposes; fertilizers.

י"א אייר תשע"ה - 31830/04/2015



Trade Mark No. 261424 מספר סימן

Application Date 09/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185374 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIFILM Corporation

Address: 26-30, Nishiazabu 2-chome,,Minato-ku, Tokyo 
106-8620, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unexposed photographic films; unexposed 
photographic papers.

Class: 9 סוג: 9

Photographic cameras; digital cameras; photo 
printers; computer programs [downloadable 
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)

Japan, 25/04/2013, No. 2013-031262 יפן, 25/04/2013, מספר 2013-031262

Class: 1 סוג: 1

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 31930/04/2015



Trade Mark No. 261425 מספר סימן

Application Date 17/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185404 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Diageo Brands B.V.

Address: Molenwerf 10-12, NL-1014 BG Amsterdam, 
Netherlands

(Private Limited Company)

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)

United Kingdom, 19/06/2013, No. UK00003010609 UK00003010609 ממלכה מאוחדת, 19/06/2013, מספר

Class: 33 סוג: 33

י"א אייר תשע"ה - 32030/04/2015



Trade Mark No. 261428 מספר סימן

Application Date 02/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185538 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14 rue Royale, F-75008 PARIS, France

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Eau de parfum, toilet water.

י"א אייר תשע"ה - 32130/04/2015



Trade Mark No. 261430 מספר סימן

Application Date 16/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185544 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Publichne aktsionerne tovarystvo "Kharkivska 
biskvitna fabryka"

Address: vul. Lozivska, 8, Kharkiv 61017, Ukraine

(Ukraine public joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Sponge cakes; cookies; buns; waffles; confectionery; 
pastries; confectionery for decorating Christmas 
trees; fruit jellies (confectionery); cakes; cakes; 
peanut confectionery; almond confectionery; tarts; 
cocoa; cocoa products; caramels (candy); 
sweetmeats (candy); liquorice (confectionery); 
peppermint sweets; crackers; candy; marzipan; 
custard; pastilles (confectionery); lozenges 
(confectionery); petit fours (cakes); biscuits; pies; 
fondants (confectionery); popcorn; pralines; 
gingerbread; puddings; cake powder; sugar; sweet 
paste for cakes; sweets (confectionery); rusks; 
sandwiches; fruit and berry tarts; edible decoration 
for cakes; halvah; chips (cereal products); chocolate.

י"א אייר תשע"ה - 32230/04/2015



Trade Mark No. 261459 מספר סימן

Application Date 17/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185886 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laboratory apparatus and instruments.

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of laboratory apparatus and 
instruments.

Class: 41 סוג: 41

Organization, management or arrangement of 
seminars.

Class: 42 סוג: 42

Testing, inspection or research of pharmaceuticals, 
cosmetics or foodstuff; rental of laboratory apparatus 
and instruments; inspection of the laboratory 
apparatus and instruments for testing 
pharmaceuticals, cosmetics or food stuffs, evaluating 
and certifying the inspection results, providing 
information relating to the inspection, evaluation and 
certification; advice and consultancy relating to 
testing of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuffs; 
providing information relating to testing of 
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuffs; analyzing 
the stability testing process of pharmaceuticals, 
cosmetics or foodstuffs, evaluating and certifying the 
analyzing results, providing information relating to the 
analysis, evaluation and certification.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/11/2012, No. 2012-97047 יפן, 29/11/2012, מספר 2012-97047

Class: 42 סוג: 42

Inspection of laboratory apparatus and instruments 
testing pharmaceuticals, cosmetics or foodstuffs, 
verification of the inspection or qualification of the 
inspection, and providing information relating to 
results of the inspection, the verification, or the 
qualification; advice and consultancy relating to 
testing of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuffs; 
providing information relating to testing of 
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuffs; 
investigation relating to stability testing of 
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuffs, verification 
of the inspection or evaluation of the inspection, and 
providing information relating to the investigation, the 
verification, or the evaluation.

י"א אייר תשע"ה - 32330/04/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Navy. as shown in 
the mark.

 Owners

Name: NAGANO SCIENCE CO., LTD.

Address: 1-10, Ama-Shinmachi, Takatsuki-shi, Osaka 
569-1106, Japan

(Japan Corporation)

י"א אייר תשע"ה - 32430/04/2015



Trade Mark No. 261460 מספר סימן

Application Date 24/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185901 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AV SWISS HOLDING AG

Address: Baarerstrasse 139, CH-6300 Zug, Switzerland

(Suisse; Swiss Aktiengesellschaft (AG); Limited Liability 
Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Beds; mattresses; sofa beds; chair beds; floor mats 
(cushions or mattresses); Furniture, mirrors, picture 
frames; goods, included in this class, of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics; beds 
and bedroom furniture made to order; beds partly 
made of precious metals; mattress toppers.

י"א אייר תשע"ה - 32530/04/2015



Trade Mark No. 261461 מספר סימן

Application Date 18/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185954 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROLEX SA

Address: Rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211 Genève 
26, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, timepieces, namely watches, wristwatches, 
components of timepieces and accessories for 
timepieces not included in other classes, clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, 
chronographs (timepieces), apparatus for timing 
sports events, time measuring and marking 
apparatus and instruments not included in other 
classes; dials (for timepieces), hands (for 
timepieces), hairsprings (for timepieces), oscillators 
(for timepieces), boxes, cases and presentation 
cases for timepieces and jewelry.

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

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

Switzerland, 04/04/2013, No. 642248 שוויץ, 04/04/2013, מספר 642248

Class: 14 סוג: 14

י"א אייר תשע"ה - 32630/04/2015



Trade Mark No. 261466 מספר סימן

Application Date 17/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186108 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, 08/10/2013, No. 649781 שוויץ, 08/10/2013, מספר 649781

Class: 34 סוג: 34

י"א אייר תשע"ה - 32730/04/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, black, 
gray and silver. 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 אייר תשע"ה - 32830/04/2015



Trade Mark No. 261467 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186125 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABYSSAL JAPAN CO., LTD

Address: 1304-4, Minami 4jo Nishi 12,Chuo-ku, Sapporo 
city, Hokkaido 064-0804, Japan

(JAPAN Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; cosmetic creams; lotions for cosmetic 
purposes; cleansing milk for toilet purposes; oils for 
cosmetic purposes; toilet water; toiletries; soap; 
shampoos; cosmetic preparations for skin care; 
dentifrices; mouth washes, not for medical purposes; 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; perfumery; 
perfumes.

י"א אייר תשע"ה - 32930/04/2015



Trade Mark No. 261468 מספר סימן

Application Date 08/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186136 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: RĪGAS DZIRNAVNIEKS, AS

Address: Lizuma iela 5, LV-1006 RĪGA, Latvia

(Latvia Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals; rice; 
cereal products, including instant porridge, muesli, 
muesli bars, cereal flakes; bread, pastry and 
confectionery.

י"א אייר תשע"ה - 33030/04/2015



Trade Mark No. 261471 מספר סימן

Application Date 18/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186176 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images; magnetic recording 
media, sound recording disks; compact disks, DVDs 
and other digital recording media; apparatus enabling 
the playing of compressed sound files (mp3); 
calculating machines and data processing 
equipment, software; games for mobile telephones, 
for computers and for digital personal stereos; 
electronic game software for mobile telephones, for 
computers and for digital personal stereos; 
computers, portable computers, handheld computers, 
mobile computers, personal computers, wrist 
computers, electronic tablets and mobile and 
computer devices, digital personal stereos, mobile 
telephones and new-generation mobile telephones 
incorporating greater functionality (smartphones); 
telecommunications apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission, reproduction 
of sound or images, particularly mobile telephones 
and new-generation mobile telephones incorporating 
greater functionality (smartphones); handheld 
electronic apparatus for accessing the Internet and 
sending, receiving, recording and storing of short 
messages, electronic messages, telephone calls, 
faxes, video-conferences, images, sound, music, text 
and other digital data; handheld electronic apparatus 
for wireless receiving, storing and transmitting of data 
or messages; handheld electronic apparatus for 
monitoring and organizing personal information; 
handheld electronic apparatus for global positioning 
[GPS] and displaying maps and transport 
information; handheld electronic devices for 
detecting, monitoring, storing, surveillance and 
transmitting data relating to the user activity, namely 
position, itinerary, distance traveled, heart rate; 
covers for computers, portable and mobile 
telephones; optical apparatus and instruments, 
particularly spectacles, sunglasses, magnifying 
glasses; cases for spectacles, magnifying glasses 
and sunglasses; batteries for electronic apparatus 
and computers, batteries for timepieces and 
chronometric instruments.

י"א אייר תשע"ה - 33130/04/2015



 Owners

Name: SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or coated therewith included in this 
class, namely figurines, trophies; jewelry, namely 
rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, 
brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, 
jewelry caskets (cases), cases; precious stones, 
semi-precious stones; timepieces and chronometric 
instruments, namely chronometers, chronographs, 
clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm 
clocks as well as parts and accessories for the 
aforesaid goods, namely hands, anchors, 
pendulums, barrels, watch cases, watch straps, 
watch dials, clockworks, watch chains, movements 
for timepieces, watch springs, watch glasses, 
presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces.

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

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

Switzerland, 21/06/2013, No. 646009 שוויץ, 21/06/2013, מספר 646009

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

י"א אייר תשע"ה - 33230/04/2015



Trade Mark No. 261472 מספר סימן

Application Date 02/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186180 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUTIERREZ VILLANUEVA, JOSE LUIS

Address: CTRA. PERALEDA, Nº 2, E-45004 TOLEDO, 
Spain

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Vibrator apparatus, inflatable dolls, sex toys; 
personal vibrators; hand-held vibrator for massages 
and body stimulation; sanitary articles made of 
rubber, namely condoms and vibrators made of 
rubber or rubber-like materials; erotic articles for 
application to the body for sexual stimulation, 
included in this class, in particular massage 
apparatus, vibrators, functional copies of human 
body parts and sex organs, devices for stimulating 
erections and orgasms, in particular balls and rings 
for the penis; devices for promoting sexual relations, 
masturbation and sexual desire, surgical, medical, 
dental and veterinary instruments and apparatus; 
syringes for medical use and for injections; artificial 
limbs, eyes and teeth; surgical prostheses; 
orthopedic bandages.

י"א אייר תשע"ה - 33330/04/2015



Trade Mark No. 261473 מספר סימן

Application Date 11/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186185 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BIOSAF IN S.R.L.

Address: Via Amato Tiraboschi, 36/G, I-60131 ANCONA 
(AN), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental implants; dental prostheses; dental bridges; 
pins for artificial teeth; dental braces; dental caps; 
dental crowns; artificial teeth; dentures; dental 
articulators; dental instruments; medical implants 
made from artificial materials; medical apparatus and 
instruments; surgical apparatus and instruments; 
veterinary apparatus and instruments; suture 
materials.

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

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

Italy, 02/09/2013, No. MC2013C000336 MC2013C000336 איטליה, 02/09/2013, מספר

Class: 10 סוג: 10

י"א אייר תשע"ה - 33430/04/2015



Trade Mark No. 261474 מספר סימן

Application Date 24/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186203 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TSN Brands LTD

Address: Geneva Place, Waterfront Drive,,P.O. Box 
3469, Road Town, Tortola, Virgin Islands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; ginger beer; malt beer; preparations for making 
liqueurs; beer wort; extracts of hops for making beer.

Class: 33 סוג: 33

Aperitifs; arrack [arak]; brandy; wine; piquette; 
whisky; vodka; kirsch; gin; digesters [liqueurs and 
spirits]; cocktails; curacao; anise [liqueur]; liqueurs; 
pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-
based; alcoholic beverages, except beer; alcoholic 
beverages containing fruit; spirits [beverages]; 
distilled beverages; mead [hydromel]; peppermint 
liqueurs; bitters; rum; sake; perry; cider; rice alcohol; 
alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic 
essences.

י"א אייר תשע"ה - 33530/04/2015



Trade Mark No. 261479 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186229 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ningbo Sunlight Electrical Appliance Co., Ltd.

Address: No. 515, Kangzhuang South Road, Jiangbei 
District, Ningbo City, Zhejiang Province, People's 
Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Coffee roasters; grills [cooking appliances]; heaters, 
electric, for feeding bottles; coffee filters, electric; 
electric coffee percolators; electric coffee machines; 
refrigerators; ice cream makers.

י"א אייר תשע"ה - 33630/04/2015



Trade Mark No. 261482 מספר סימן

Application Date 28/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0467881 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Frankl & Kirchner GmbH & Co KG Fabrik für 
Elektromotoren u. elektrische Apparate

Address: 73, Scheffelstrasse, 68723 Schwetzingen, 
Germany

(Germany Limited Partnership in which the sole general 
partner is a limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Variable-speed drives and control mechanisms 
operated by an electric motor, for industrial sewing 
machines; parts of the above products.

Class: 9 סוג: 9

Electronic control apparatus and parts thereof for the 
apparatus listed in class 7.

י"א אייר תשע"ה - 33730/04/2015



Trade Mark No. 261483 מספר סימן

Application Date 07/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0591517 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Door International B.V.

Address: Staalweg 19, NL-4104 AS CULEMBORG, 
Netherlands

(NL Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching and instruction; correspondence 
courses; editing of educational radio and television 
programs; language lessons; production of films; 
rental of films; book and magazine loans and 
dissemination; publication and editing of books, 
newspapers and magazines.

י"א אייר תשע"ה - 33830/04/2015



Trade Mark No. 261484 מספר סימן

Application Date 16/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0605000 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ORGANISATION MONDIALE DE LA 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Address: chemin des Colombettes 34, CH-1211 
GENÈVE 20, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Machine-readable bibliographic and graphic data 
media, including magnetic tapes, optical disks, CD-
ROM disks for mark documentation; software on 
magnetic or optical media.

Class: 35 סוג: 35

Services relating to data banks in connection with 
data relating to marks, namely collection, storage, 
update, formating, analysis, archiving, sorting and 
documentation of data, including information, 
communications, images, films and documents.

Class: 38 סוג: 38

Services relating to data banks in connection with 
data relating to marks, namely distribution and 
delivery of data, including information, 
communications, images, films and documents.

י"א אייר תשע"ה - 33930/04/2015



Trade Mark No. 261485 מספר סימן

Application Date 06/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0775508 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, 
S.A.

Address: Avenida Dom Mendo, n° 831, P-4474-009 
MAIA, Portugal

(Portugal Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, enamels, lacquers and siccatives.

י"א אייר תשע"ה - 34030/04/2015



Trade Mark No. 261486 מספר סימן

Application Date 06/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0780716 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, 
S.A.

Address: Avenida Dom Mendo, n° 831, P-4474-009 
MAIA, Portugal

(Portugal Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, enamels, lacquers and siccatives.

י"א אייר תשע"ה - 34130/04/2015



Trade Mark No. 261487 מספר סימן

Application Date 03/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0801627 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kuhn Rikon AG

Address: CH-8486 Rikon im Tösstal, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Flatware for the kitchen, for cooking and for eating, 
all of Swiss origin. 

Class: 11 סוג: 11

Electric cooking utensils, all of Swiss origin.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (neither 
made of metal, nor plated); all the above goods of 
Swiss origin.

י"א אייר תשע"ה - 34230/04/2015



Trade Mark No. 261488 מספר סימן

Application Date 08/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0813520 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SUNBAY AG

Address: Seestrasse 78, CH-8803 Rüschlikon, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, in particular for data 
transmission via computer and telecommunications 
networks; computers; computer hardware; electronic 
and electromechanical peripherals for computers; 
hardware and software for computer networks; 
computer programs and programming languages 
(recorded); computer accessories included in this 
class; integrated circuits; storage and network 
devices and controllers (computer equipment); data 
recorded magnetically, electronically or optically; 
instructional material concerning computers and 
data, recorded electronically, optically or 
magnetically; equipment for magnetic, optical and 
electronic recording of data and containers and 
receptacles intended for these products.

י"א אייר תשע"ה - 34330/04/2015



Trade Mark No. 261489 מספר סימן

Application Date 06/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0823100 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, 
S.A.

Address: Avenida Dom Mendo, n° 831, P-4474-009 
MAIA, Portugal

(Portugal Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, enamels, lacquers and siccatives.

י"א אייר תשע"ה - 34430/04/2015



Trade Mark No. 261490 מספר סימן

Application Date 11/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0861365 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Eskişehir Yolu Üzeri 8. Km, KÜTAHYA, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Saucepans, butter dishes, dishes not of precious 
metal, trays for domestic purposes (not of precious 
metal), non-electric coffee pots (not of precious 
metal), sieves (household utensils), basting spoons 
for kitchen use, spatulas (kitchen utensils), tableware 
(other than knives, forks and spoons) made of glass 
and porcelain, washtubs, basins (bowls), glass bowls, 
egg cups (not of precious metal), cake molds 
(moulds), teapots, decanters, flower pots, dishes for 
soap, soap dispensers, soap holders, statues of 
porcelain, terra cotta or glass, figurines (statuettes) of 
porcelain, terra cotta or glass, bottles, glass jars 
(carboys), demijohns; door-handles of porcelain; 
perfume sprayers, perfume vaporizers, perfume 
burners; cosmetic utensils, appliances for removing 
make-up (non-electric), powder puffs; raw or 
processed glass (except glass used in building), 
mosaics of glass, glass wool other than for insulation.

י"א אייר תשע"ה - 34530/04/2015



Trade Mark No. 261491 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0861496 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Villeroy & Boch AG

Address: Saaruferstrasse 14-18, 66693 Mettlach, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lamps; lighting appliances; sanitary apparatus and 
installations; sanitary equipment, namely bath tubs, 
shower tubs, whirlpools, washbasins, lavatories, 
toilets, bidets, urinals; fittings, namely connecting, 
mixing and distributing fittings, couplings, taps and 
control fittings, siphons, all aforementioned goods as 
parts of water conduits installations; showers; shower 
fittings and hoses for bathrooms and public baths; 
fittings for washbasins and sinks as well as bath tubs 
and showers; manually and automatically controlled 
valves and mixing valves for sanitary water supply; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; wall 
lights.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, bathroom furniture; picture frames, mirrors, 
mirrored cabinets, furniture and small furniture for 
bathrooms; baskets (not of metal); consoles; kitchen 
worktops.

י"א אייר תשע"ה - 34630/04/2015



Trade Mark No. 261492 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0867035 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy 
products; edible oils and fats, fats for food, butter, 
charcuterie, salted foods, crustaceans (not live); 
canned meat or fish; cheeses, milk beverages mainly 
consisting of milk; prepared foods and dishes made 
with the above products; caviar; charcuterie; 
crystallized fruits; fruit preserves; shellfish (not live); 
liver; foie gras; fruit salad; lobsters (not live); oysters 
(not live); vegetable juices for cooking; vegetable 
salad; fishing products; preparation for making 
soups; salmon; truffles; fruit peel.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial 
coffee, flours and cereal preparations; bread, pastry 
and confectionery; edible ices, honey, treacle syrup, 
yeast, baking-powder; salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments); spices, ices for refreshment, 
sandwiches, pizzas, pancakes (for food); cookies and 
biscuits, cakes, rusks, sugar confectionery, 
chocolate; beverages based on cocoa, coffee, 
chocolate or tea; prepared foods and dishes made 
with the aforesaid products; seasoning; beverage 
flavorings other than essential oils; candy sugar for 
food; condiments; edible decorations for cakes; 
essences for foodstuffs (except etheric essences and 
essential oils); non-medicinal infusions; meat gravy 
(sauce); farinaceous foods; cake paste; pasta; 
ferment for batter; petit fours (pastries); chili peppers 
(seasoning); pepper; cake powder; quiche; salad 
dressing; sushi; tabbouleh; tarts; coffee and tea-
based beverages; tea and iced coffee.

י"א אייר תשע"ה - 34730/04/2015



 Owners

Name: FAUCHON SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEE

Address: 26 place de la Madeleine, F-75008 PARIS, 
France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Class: 32 סוג: 32

Beers, mineral and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages, lemonades, fruit nectars, soft drinks, non-
alcoholic aperitifs.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), ciders, digesters 
(liqueurs and spirits); wines, spirits, alcoholic extracts 
or essences.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; bar services; catering services; 
hotel services; temporary accommodation 
reservations.

י"א אייר תשע"ה - 34830/04/2015



Trade Mark No. 261493 מספר סימן

Application Date 10/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0973513 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAUFLON PHARMACEUTICALS LIMITED

Address: 49-53 York Street, Twickenham, Middlesex 
TW1 3LP, United Kingdom

(United Kingdom, England and Wales Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Solutions and cleaning preparations for contact 
lenses; protein removers for contact lenses; 
ophthalmic and ophthalmological preparations; 
ophthalmic and ophthalmological preparations for the 
care of contact lenses; eyewash; eye drops; eye 
lotions and moisturisers for medical use; diagnostic 
products for medical and ophthalmic use.

Class: 9 סוג: 9

Contact lenses; tinted, soft, hard, gas permeable and 
disposable contact lenses; ophthalmic lenses; cases, 
holders and containers for contact lenses; optical 
apparatus and instruments; ophthalmic, 
ophthalmological and optical frames, lenses, glass 
and glasses; optical goods; sunglasses, monocles, 
eyeglasses and spectacles; cases, holders and 
containers for sunglasses, monocles, eyeglasses and 
spectacles; eye shades; chains and cords for 
sunglasses, monocles, eyeglasses and spectacles; 
eyewear; eyepieces and instruments containing 
eyepieces.

י"א אייר תשע"ה - 34930/04/2015



Trade Mark No. 261494 מספר סימן

Application Date 17/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1012578 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STONEFLY S.p.A.

Address: Via San Gaetano, 200, I-31044 
MONTEBELLUNA (TV), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail, wholesale, online selling and mail selling 
services for clothing, sport clothing, footwear, sport 
footwear, headgear, belts, luggage, rucksacks, bags, 
bags for sports.

י"א אייר תשע"ה - 35030/04/2015



Trade Mark No. 261495 מספר סימן

Application Date 16/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1028190 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Smart Projects S.r.l.

Address: Via Romano, 12, I-10010 Scarmagno (TO), Italy

(Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Peripheral devices (computer); stand alone general 
purpose micro controller boards used for calculation 
and interface to low voltage electronic components, 
electromechanical components and electronic 
systems like personal computers, modems and 
wireless devices.  

י"א אייר תשע"ה - 35130/04/2015



Trade Mark No. 261497 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1104489 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; camper vans, mobile homes and motor 
caravans, caravans, spare parts and fittings therefor 
(included in this class); apparatus for locomotion by 
land, air or water; car accessories, namely trailer 
couplings, luggage racks, ski racks, mudguards, 
snow chains, wind deflectors, head rests, safety 
belts; safety seats for infants; bicycle accessories, 
namely dress guards for bicycles, luggage carriers for 
bicycles, bells, air pumps; vehicle trailers, including 
multipurpose crossover leisure trailers.

Class: 37 סוג: 37

Vehicle repair, in particular for caravans and motor 
caravans; repair, maintenance, servicing and 
installation services, in particular for caravans and 
motor caravans; washing of vehicles, in particular 
caravans and motor caravans.

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; towing of 
motor vehicles and trailers, in particular for caravans 
and motor caravans; transport of persons and goods 
by motorised vehicles; rental of motor vehicles, in 
particular caravans and motor caravans; garage and 
parking place rental; rental of parking spaces and 
spaces on campsites; distribution of electricity, 
energy and water, in particular to supply columns at 
campsites; car transport; organizing and arranging 
travel; arranging of transport services (included in 
this class); escorting of travellers; caravan rental.

י"א אייר תשע"ה - 35230/04/2015



Conditions/Disclaimers

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

White, grey and blue.

 Owners

Name: KNAUS TABBERT GmbH

Address: Helmut-Knaus-Str.1, 94118 Jandelsbrunn, 
Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH))

י"א אייר תשע"ה - 35330/04/2015



Trade Mark No. 261498 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1138676 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "Flex", the word 
"AbleHose", and an image of a hose with a spraying 
head attached to the hose between "Flex" and 
"AbleHose".

 Owners

Name: TriStar Products, Inc.

Address: 492 Route 46 East, Fairfield, NJ 07004, U.S.A.

(Pennsylvania, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Garden hoses; hoses made of rubber and other 
materials for household applications; irrigation hoses; 
lawn hoses; watering hoses.

י"א אייר תשע"ה - 35430/04/2015



Trade Mark No. 261499 מספר סימן

Application Date 17/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147733 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beckhoff Automation GmbH

Address: Eiserstr. 5, 33415 Verl, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric, electronic and optical measuring, signalling, 
checking (supervision), regulating and control 
apparatus, instruments and installations; electric, 
electronic, optical measuring, signalling, checking 
(supervision), regulating and control apparatus, 
instruments and installations for building automation; 
data processing equipment and computers; 
networks, network components and network 
interfaces; computer programs; computer software 
for the control, regulating, optimising and diagnosing 
of machines and installations; network-based 
computer programs; data processing programs 
recorded on data carriers; all the aforementioned 
goods not for construction and mining equipment, 
diesel generator sets, natural gas generator sets and 
industrial gas turbines.

Class: 16 סוג: 16

Printed material for computer programs, in particular 
handbooks; all the aforementioned goods not for 
construction and mining equipment, diesel generator 
sets, natural gas generator sets and industrial gas 
turbines.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming services; all the 
aforementioned services not for construction and 
mining equipment, diesel generator sets, natural gas 
generator sets and industrial gas turbines.

י"א אייר תשע"ה - 35530/04/2015



Trade Mark No. 261502 מספר סימן

Application Date 06/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176830 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Belchim Crop Protection Luxembourg S.a.r.l., 
Société à responsabilité limitée

Address: 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, 
Luxembourg

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Herbicides.

י"א אייר תשע"ה - 35630/04/2015



FASTSKIN

Trade Mark No. 261504 מספר סימן

Application Date 19/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer Software; global positioning system (GPS) 
apparatus for tracking athletes during athletic 
activities; portable electronic devices for monitoring 
and analysing athletes' movement in sports;  
electronic measuring apparatus for measuring, 
testing and enhancing athletic performance; 
electronic devices for sports coaching; measuring 
apparatus with electric and electronic monitors used 
in sports activities; apparatus for recording sounds 
and images used in sports activities; pedometers; 
electronic heart rate and electronic respiratory 
monitors (non-medical); swimming stroke counters; 
swimming goggles; sunglasses; spectacles; eyewear; 
divers' ear plugs; nose clips for divers and swimmers; 
life buoys; life belts; diving suits and diving gloves; 
breathing apparatus for underwater swimming; 
swimming snorkels; cameras; digital music players; 
MP3 players; bags and cases adapted or shaped to 
contain MP3 players; headphones; audio speakers; 
chargers for electric batteries; solid state memory 
apparatus; apparatus for recording, transmission 
and/or reproduction of sounds, images or other data; 
optical, weighing, measuring, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; all included in class 09.

תוכנת מחשב; מכשיר מערכת מיקום גלובלית (גי. פי. אס.) 
לאיתור אתלטים במהלך פעילויות אתלטיות; מכשירים 

אלקטרוניים נישאים לבקרה וניתוח תנועות אתלטים בספורט; 
מכשיר מדידה אלקטרוני למדידה, בחינה ושיפור של ביצועים 
אתלטיים; מכשירים אלקטרונים להדרכת ספורט;  מכשיר 
מדידה עם צגים חשמליים ואלקטרוניים לשימוש בפעילויות 
ספורטיביות; מכשיר להקלטת קולות ותמונות לשימוש 
בפעילויות ספורטיביות; מדי-צעד; מכשירי ניטור קצב לב 

אלקטרוניים ומכשירי ניטור נשימה אלקטרוניים (לא רפואיים); 
מוני חתירות שחייה; משקפות שחייה; משקפי שמש; משקפיים; 

משקפיים; אטמי אוזניים לצוללנים; אטבי אף לצוללנים 
ושחיינים; מצופי הצלה; חגורות הצלה; חליפות צלילה וכפפות 
צלילה; מכשיר נשימה לשחייה מתחת למים; שנורקל לשחייה; 

מצלמות; נגני מוזיקה דיגיטאליים; נגני אמ. פי. 3; תיקים 
ונרתיקים מותאמים או מעוצבים להכלת נגני אמ. פי. 3; 

אוזניות; רמקולי אודיו; מטענים לסוללות חשמליות; מכשיר 
זיכרון בלתי נדיף; מכשיר להקלטה, העברה ו/או שעתוק של 
קולות, תמונות או מידע אחר; מכשירים וכלים אופטיים, 

לשקילה, למדידה, להצלת חיים וללימוד; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .09
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; swimwear; belts; all 
included in class 25.

ביגוד; הנעלה; כיסוי ראש; בגדי שחייה; חגורות; הנכללים כולם 
בסוג 25.             

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; boards for swimming; paddles for swimming; 
buoys for swimming training; rubber buoys for 
swimming; flippers and duck-feet for swimming; 
flotation jackets for use in swimming; inflatable 
armbands for swimming; snorkels for use in 
swimming; surfboards; kickboards; swimming mitts; 
swimming fins; swimming masks; aquatic exercise 
steps; aquatic fitness exercise belts; aqua planer 
paddles; aqua fitness paddles; aquatic exercise 
chutes; balls; floats for bathing and swimming; 
transportable swimming pools; parts, fittings and 
accessories for all of the above goods; all included in 
class 28.

משחקים וצעצועים; חפצים להתעמלות ולספורט; קרשים 
לשחייה; משוטים לשחייה; מצופים לאימוני שחייה; מצופי גומי 
לשחייה; סנפירים ו"רגלי ברווז" לשחייה; מעילים צפים לשימוש 
בשחייה; רצועות-זרוע מתנפחות לשחייה; שנורקלים לשימוש 
בשחייה; קרשי גלישה; קרשי גלישה קצרים; כפפות שחייה; 
סנפירי שחייה; מסיכות שחייה; מדרגות להתעמלות במים; 

חגורות כושר להתעמלות במים; משוטים מייצבים להתעמלות 
במים; משוטי כושר למים; מגלשיים להתעמלות במים; כדורים; 

מצופים לרחיצה ולשחייה; בריכות שחייה ניידות; חלקים, 
מתאמים ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 28.   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

י"א אייר תשע"ה - 35730/04/2015



 Owners

Name: Speedo Holdings B.V.

Address: Claude Debussylaan 24, Amsterdam, 1082 MD, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

י"א אייר תשע"ה - 35830/04/2015



BIOFUSE

Trade Mark No. 261505 מספר סימן

Application Date 19/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer Software; global positioning system (GPS) 
apparatus for tracking athletes during athletic 
activities; portable electronic devices for monitoring 
and analysing athletes' movement in sports;  
electronic measuring apparatus for measuring, 
testing and enhancing athletic performance; 
electronic devices for sports coaching; measuring 
apparatus with electric and electronic monitors used 
in sports activities; apparatus for recording sounds 
and images used in sports activities; pedometers; 
electronic heart rate and electronic respiratory 
monitors (non-medical); swimming stroke counters; 
swimming goggles; sunglasses; spectacles; eyewear; 
divers' ear plugs; nose clips for divers and swimmers; 
life buoys; life belts; diving suits and diving gloves; 
breathing apparatus for underwater swimming; 
swimming snorkels; cameras; digital music players; 
MP3 players; bags and cases adapted or shaped to 
contain MP3 players; headphones; audio speakers; 
chargers for electric batteries; solid state memory 
apparatus; apparatus for recording, transmission 
and/or reproduction of sounds, images or other data; 
optical, weighing, measuring, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; all included in class 09.

תוכנת מחשב; מכשיר מערכת מיקום גלובלית (גי. פי. אס.) 
לאיתור אתלטים במהלך פעילויות אתלטיות; מכשירים 

אלקטרוניים נישאים לבקרה וניתוח תנועות אתלטים בספורט; 
מכשיר מדידה אלקטרוני למדידה, בחינה ושיפור של ביצועים 
אתלטיים; מכשירים אלקטרונים להדרכת ספורט;  מכשיר 
מדידה עם צגים חשמליים ואלקטרוניים לשימוש בפעילויות 
ספורטיביות; מכשיר להקלטת קולות ותמונות לשימוש 
בפעילויות ספורטיביות; מדי-צעד; מכשירי ניטור קצב לב 

אלקטרוניים ומכשירי ניטור נשימה אלקטרוניים (לא רפואיים); 
מוני חתירות שחייה; משקפות שחייה; משקפי שמש; משקפיים; 

משקפיים; אטמי אוזניים לצוללנים; אטבי אף לצוללנים 
ושחיינים; מצופי הצלה; חגורות הצלה; חליפות צלילה וכפפות 
צלילה; מכשיר נשימה לשחייה מתחת למים; שנורקל לשחייה; 

מצלמות; נגני מוזיקה דיגיטאליים; נגני אמ. פי. 3; תיקים 
ונרתיקים מותאמים או מעוצבים להכלת נגני אמ. פי.  3; 
אוזניות; רמקולי אודיו; מטענים לסוללות חשמליות; מכשיר 
זיכרון בלתי נדיף; מכשיר להקלטה, העברה ו/או שעתוק של 
קולות, תמונות או מידע אחר; מכשירים וכלים אופטיים, 

לשקילה, למדידה, להצלת חיים וללימוד; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .09
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; swimwear; belts; all 
included in class 25.

ביגוד; הנעלה; כיסוי ראש; בגדי שחייה; חגורות; הנכללים כולם 
בסוג 25.             

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; boards for swimming; paddles for swimming; 
buoys for swimming training; rubber buoys for 
swimming; flippers and duck-feet for swimming; 
flotation jackets for use in swimming; inflatable 
armbands for swimming; snorkels for use in 
swimming; surfboards; kickboards; swimming mitts; 
swimming fins; swimming masks; aquatic exercise 
steps; aquatic fitness exercise belts; aqua planer 
paddles; aqua fitness paddles; aquatic exercise 
chutes; balls; floats for bathing and swimming; 
transportable swimming pools; parts, fittings and 
accessories for all of the above goods; all included in 
class 28.

משחקים וצעצועים; חפצים להתעמלות ולספורט; קרשים 
לשחייה; משוטים לשחייה; מצופים לאימוני שחייה; מצופי גומי 
לשחייה; סנפירים ו"רגלי ברווז" לשחייה; מעילים צפים לשימוש 
בשחייה; רצועות-זרוע מתנפחות לשחייה; שנורקלים לשימוש 
בשחייה; קרשי גלישה; קרשי גלישה קצרים; כפפות שחייה; 
סנפירי שחייה; מסיכות שחייה; מדרגות להתעמלות במים; 

חגורות כושר להתעמלות במים; משוטים מייצבים להתעמלות 
במים; משוטי כושר למים; מגלשיים להתעמלות במים; כדורים; 

מצופים לרחיצה ולשחייה; בריכות שחייה ניידות; חלקים, 
מתאמים ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 28.   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

י"א אייר תשע"ה - 35930/04/2015



 Owners

Name: Speedo Holdings B.V.

Address: Claude Debussylaan 24, Amsterdam, 1082 MD, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

י"א אייר תשע"ה - 36030/04/2015



YASMINE

Trade Mark No. 261514 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ADAMA MAKHTESHIM LTD. שם: אדמה מכתשים בע"מ

Address: P.O.B. 60, Beer Sheva, 84100, Israel כתובת : ת.ד. 60, באר שבע, 84100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

Address: Intellectual Department, c/o Anat Haber Adv., 
Golan Street, Airport City, 7019900, Israel

שם: אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ

כתובת : מח' קניין רוחני, לידי עו"ד ענת הבר, רח' גולן, קרית 
שדה התעופה, 7019900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides קוטלי חרקים   

י"א אייר תשע"ה - 36130/04/2015



SECTER

Trade Mark No. 261515 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ADAMA MAKHTESHIM LTD. שם: אדמה מכתשים בע"מ

Address: P.O.B. 60, Beer Sheva, 84100, Israel כתובת : ת.ד. 60, באר שבע, 84100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

Address: Intellectual Department, c/o Anat Haber Adv., 
Golan Street, Airport City, 7019900, Israel

שם: אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ

כתובת : מח' קניין רוחני, לידי עו"ד ענת הבר, רח' גולן, קרית 
שדה התעופה, 7019900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides קוטלי חרקים   

י"א אייר תשע"ה - 36230/04/2015



BENELUS

Trade Mark No. 261516 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ADAMA MAKHTESHIM LTD. שם: אדמה מכתשים בע"מ

Address: P.O.B. 60, Beer Sheva, 84100, Israel כתובת : ת.ד. 60, באר שבע, 84100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

Address: Intellectual Department, c/o Anat Haber Adv., 
Golan Street, Airport City, 7019900, Israel

שם: אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ

כתובת : מח' קניין רוחני, לידי עו"ד ענת הבר, רח' גולן, קרית 
שדה התעופה, 7019900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides including insecticidees, fungicides and 
herbicides.

קוטלי מזיקים הכוללים קוטלי חרקים, קוטלי פטריות, וקוטלי 
עשבים.   

י"א אייר תשע"ה - 36330/04/2015



BARAZIDE

Trade Mark No. 261517 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ADAMA MAKHTESHIM LTD. שם: אדמה מכתשים בע"מ

Address: P.O.B. 60, Beer Sheva, 84100, Israel כתובת : ת.ד. 60, באר שבע, 84100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

Address: Intellectual Department, c/o Anat Haber Adv., 
Golan Street, Airport City, 7019900, Israel

שם: אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ

כתובת : מח' קניין רוחני, לידי עו"ד ענת הבר, רח' גולן, קרית 
שדה התעופה, 7019900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides including insecticidees, fungicides and 
herbicides.

קוטלי מזיקים הכוללים קוטלי חרקים, קוטלי פטריות, וקוטלי 
עשבים.   

י"א אייר תשע"ה - 36430/04/2015



PREVEXXION

Trade Mark No. 261521 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: MERIAL LIMITED

Address: Sandringham House, Sandringham Avenue, 
Harlow Business Park  HARLOW, CM19 5QA, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines for poultry; all included in class 5. חיסונים לעופות; הנכללים כולם בסוג 5.                     

י"א אייר תשע"ה - 36530/04/2015



Trade Mark No. 261524 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: NORPROTEX SAS

Address: Le Pontet, Cedex,, France

French 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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks and traveling bags; umbrellas and parasols; all 
included in class 18

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; תיבות ותיקי נסיעות; מטריות, שמשיות; 

הנכללים כולם בסוג 18                                                     
                                                  

Class: 25 סוג: 25

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

י"א אייר תשע"ה - 36630/04/2015



TAME

Trade Mark No. 261532 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. שם: התעשיה האוירית לישראל בע"מ

Address: Ben-Gurion International Airport, Lod, 7010000, 
Israel

כתובת : נמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון, לוד, 7010000, 
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: 9 סוג: 9

systems for the protection against cyber-attacks; 
computer software; computer software for computer 
networks and servers; computer software and 
hardware for the protection against cyber-attacks; 
computer software and hardware for providing cyber-
attack detection and warning; computer software and 
hardware for practicing and training against cyber-
attacks; computer software and hardware simulating 
cyber-attacks; all included in class 9

מערכות הגנה מפני תקיפות סייבר; תוכנת מחשב; תוכנת 
מחשב עבור רשתות מחשבים ושרתים; תוכנת מחשב וחומרה 
להגנה מפני תקיפות סייבר; תוכנת מחשב וחומרה לזיהוי 

והתראה מפני תקיפות סייבר; תוכנת מחשב וחומרה לתרגול 
ואימון כנגד תקיפות סייבר; תוכנת מחשב וחומרה המדמות 

תקיפות סייבר; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

י"א אייר תשע"ה - 36730/04/2015



XL ComeBACK

Trade Mark No. 261543 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32.          .32 משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג

י"א אייר תשע"ה - 36830/04/2015



XL DoubleKICK

Trade Mark No. 261544 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; all included in class 32.          .32 משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג

י"א אייר תשע"ה - 36930/04/2015



XUDACI

Trade Mark No. 261545 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH-1170 
Aubonne, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, 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 human use, namely, 
preparations for the treatment of immunological, 
inflammatory and oncological diseases and disorders 
and viral infections; all included in class 5.

תכשירים רפואיים לשימוש בני אדם, שהם, תכשירים לטיפול 
אימונולוגי, מחלות דלקתיות ואונקולוגיות והפרעות וזיהומים 

נגיפיות; הנכללים כולם בסוג 5.                                           
                                                                                

י"א אייר תשע"ה - 37030/04/2015



SWIPES

Trade Mark No. 261547 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Electric Fuel Battery Corporation 

Address: 354 Industry Drive, Auburn, Alabama, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: I.P. Factor

Address: Hillel 24, P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי פי פקטור

כתובת : הלל 24, ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Holders, protective cases and stands featuring power 
supply connectors, adaptors, speakers and battery 
charging devices, specially adapted for use with 
handheld digital electronic devices; all included in 
class 9

 מתקני מחזיקים, תיבות הגנה ועמדות בעלי חיבורים לזרם 
חשמלי, מתאמים, רמקולים ומכשירים להטענת סוללות, 

המותאמים באופן מיוחד לשימוש עבור מכשירים דיגיטליים 
אלקטרוניים המוחזקים ביד; הנכללים כולם בסוג 9                 

                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

י"א אייר תשע"ה - 37130/04/2015



NANOPASS

Trade Mark No. 261548 מספר סימן

Application Date 23/12/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4194836 ארה"ב מספר: 4194836

Dated 21/08/2012 (Section 16) מיום 21/08/2012 (סעיף 16) 

Ownersבעלים

Name: Nanopass Technologies Ltd. שם: ננופס טכנולוגיות בע"מ

Address: 3, Golda Meir St., Nes Ziona, 74036, Israel כתובת : רחוב גולדה מאיר 3, נס ציונה, 74036, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

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

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Needles for medical purposes; all included in class 
10.

מחטים לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 10.                      
        

י"א אייר תשע"ה - 37230/04/2015



EUVASCOR

Trade Mark No. 261554 מספר סימן

Application Date 23/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BIOFARMA

Address: 50 rue Carnot, F-92284 SURESNES CEDEX, 
France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the prevention and/or 
the treatment of cardiovascular diseases.

מוצרים רוקחיים למניעה ו/או טיפול במחלות לב וכלי דם.          
                                                                        

י"א אייר תשע"ה - 37330/04/2015



Trade Mark No. 261555 מספר סימן

Application Date 23/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED

Address: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים פריטי עישון; הכל 
כלול בסוג 34                                                                 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/10/2013, No. 3024542 ממלכה מאוחדת, 02/10/2013, מספר 3024542

Class: 34 סוג: 34

י"א אייר תשע"ה - 37430/04/2015



TASTELOK

Trade Mark No. 261560 מספר סימן

Application Date 24/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED

Address: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים פריטי עישון; הכל 
כלול בסוג 34.                                                                 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/10/2013, No. 3025900 ממלכה מאוחדת, 11/10/2013, מספר 3025900

Class: 34 סוג: 34

י"א אייר תשע"ה - 37530/04/2015



DURYSTA

Trade Mark No. 261562 מספר סימן

Application Date 24/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Allergan, Inc.

Address: 2525 Dupont Drive, Irvine, California, 92612, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
glaucoma in International Class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בגלאוקומה בסוג בינ"ל 5.                   
                                                            

י"א אייר תשע"ה - 37630/04/2015



Trade Mark No. 261569 מספר סימן

Application Date 24/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: YANTAI CHINA PET FOODS CO.,LTD

Address: NO.8, PUCHANG ROAD, LAISHAN 
INDUSTRIAL PARK, YANTAI, People's Republic of 
China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: I.P. Factor

Address: Hillel 24, P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי פי פקטור

כתובת : הלל 24, ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Pet food; animal foodstuffs; beverages for pets; dog 
biscuits; animal litter (Products for --- ); peat litter; 
aromatic sand for pets [litter]; chews for animals 
(Edible --- ); all included in class 31.                            
      

מזון לחיות מחמד; מצרכי מזון לבעלי חיים;  משקאות לחיות 
מחמד; ביסקוויטים לכלבים; מצע לבעלי חיים (מוצרים עבור 
---); מצע העשוי מכבול; חול ריחני עבור חיות מחמד [מצע]; 

דברי לעיסה לבעלי חיים (אכילים ---); הנכללים כולם בסוג 31

י"א אייר תשע"ה - 37730/04/2015



Trade Mark No. 261571 מספר סימן

Application Date 24/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: ANHUI FORKLIFT TRUCK CO., LTD.

Address: Hefei, Anhui, People's Republic of China

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Forklift trucks; Trailers [vehicles]; Lifting cars [lift 
cars]; Electrical trucks; Trucks powered by storage 
batteries; Gear boxes for land vehicles; 
Undercarriages for land vehicles; Gearing for land 
vehicles; Crankcases for land vehicle components, 
other than for engines; all included in Class 12

משאיות מלגזה; טריילרים [כלי רכב]; כלי רכב להעלאה [רכבי 
העלאה]; משאיות חשמליות; משאיות המופעלות על ידי 

מצברים; תיבות הילוכים לכלי רכב יבשתיים; תושבות לכלי רכב 
יבשתיים; תשלובת לכלי רכב יבשתיים; תיבות-ארכובה לרכיבי 
כלי רכב יבשתיים, שלא עבור מנועים; הנכללים כולם בסוג 12   

                                                                

י"א אייר תשע"ה - 37830/04/2015



Trade Mark No. 261575 מספר סימן

Application Date 25/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: 3 Hamarpe St.,  Har Hotzvim Industrial Area, 
Jerusalem, Israel

כתובת : רח' המרפא 3, איזור התעשיה הר חוצבים, ירושלים, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Analgesic and antipyretic pharmaceutical preparation 
included in class 5.

תכשיר רוקחי משכך כאבים ומוריד חום הנכלל בסוג 5.           
                                          

י"א אייר תשע"ה - 37930/04/2015



Trade Mark No. 261576 מספר סימן

Application Date 25/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: 3 Hamarpe St.,  Har Hotzvim Industrial Area, 
Jerusalem, Israel

כתובת : רח' המרפא 3, איזור התעשיה הר חוצבים, ירושלים, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Analgesic and antipyretic pharmaceutical preparation 
included in class 5.

תכשיר רוקחי משכך כאבים ומוריד חום הנכלל בסוג 5.           
                                          

י"א אייר תשע"ה - 38030/04/2015



Trade Mark No. 261577 מספר סימן

Application Date 25/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: 3 Hamarpe St.,  Har Hotzvim Industrial Area, 
Jerusalem, Israel

כתובת : רח' המרפא 3, איזור התעשיה הר חוצבים, ירושלים, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Analgesic and antipyretic pharmaceutical preparation 
included in class 5.

תכשיר רוקחי משכך כאבים ומוריד חום הנכלל בסוג 5.           
                                          

י"א אייר תשע"ה - 38130/04/2015



Trade Mark No. 261578 מספר סימן

Application Date 25/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: 3 Hamarpe St.,  Har Hotzvim Industrial Area, 
Jerusalem, Israel

כתובת : רח' המרפא 3, איזור התעשיה הר חוצבים, ירושלים, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Analgesic and antipyretic pharmaceutical preparation 
included in class 5.

תכשיר רוקחי משכך כאבים ומוריד חום הנכלל בסוג 5.           
                                          

י"א אייר תשע"ה - 38230/04/2015



KAVALAN

Trade Mark No. 261579 מספר סימן

Application Date 25/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: King Car Food Industrial Co., Ltd.

Address: No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, 
Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whisky; cocktails; sparkling wine; coffee-based 
liqueurs; all included in class 33.

ויסקי; משקאות קוקטייל; יין נתזים; ליקרים מבוססי קפה; 
הנכללים כולם בסוג 33.                   

י"א אייר תשע"ה - 38330/04/2015



PERIMOUNT

Trade Mark No. 261581 מספר סימן

Application Date 25/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Edwards Lifesciences Corporation

Address: Irvine, California, 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

Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely heart valves and parts and fittings for 
aforesaid goods.

מכשירים וכלים רפואיים וכירורגיים, דהיינו שסתומי לב וחלקים 
ומתאמים עבור הסחורות האמורות.                                      

            

י"א אייר תשע"ה - 38430/04/2015



Trade Mark No. 261583 מספר סימן

Application Date 25/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: King Car Food Industrial Co., Ltd.

Address: No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, 
Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whisky; cocktails; sparkling wine; coffee-based 
liqueurs; all included in class 33.

ויסקי; משקאות קוקטייל; יין נתזים; ליקרים מבוססי קפה; 
הנכללים כולם בסוג 33.                   

י"א אייר תשע"ה - 38530/04/2015



Trade Mark No. 261586 מספר סימן

Application Date 10/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Miriam dejaldetty שם: מרים דז'לדטי

Address: 3 st. Yoseftal, Bat Yam, 59506, Israel כתובת : יוספטל 3, בת ים, 59506, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Vargon Danon & Co. Adv.

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

שם: ורגון דנון ושות' עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Women's underwear; underwear; bathing suits; 
pantyhose. All included in class 25.

הלבשה תחתונה לנשים; דברי הלבשה תחתונים; בגדי ים; 
גרביונים. הנכללים כולם בסוג 25.   

י"א אייר תשע"ה - 38630/04/2015



Trade Mark No. 261588 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BPM COLLEGE שם: מכללת בי.פי.אם

Address: Ben Avigdor St. 3., Tel Aviv, Israel כתובת : בן אביגדור 3, תל אביב, 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

Education, providing of training; entertainment, 
cultural activities, namely, services, including online 
services, for learning of music, sound, radio, radio 
announcement, DJ and music ensembles, music 
tuition, music production, including via written 
guidebooks and video guidebooks; recording studio 
services; competitions and events, relating to music, 
sound, production, DJ, radio announcement, radio; 
rental of audio equipment, providing environment in 
which users can interact for recreational, leisure or 
entertainment purposes; all included in class 41.

שירותי חינוך, הענקת אימונים, בידור, פעילות תרבות, דהיינו, 
שירותים, לרבות שירותים מקוונים, ללימוד מוסיקה, סאונד, 
מקצועות הרדיו, קריינות, די ג'יי והרכבים מוסיקליים, הוראת 
מוסיקה, הפקת מוסיקה, לרבות באמצעות, הוצאה לאור של 
מדריכים כתובים ומדריכי וידאו; שירותי אולפן הקלטות; ארגון 
תחרויות אירועים וכנסים בתחום המוסיקה, סאונד, הפקה, 
די-ג'יי, קריינות, רדיו; השכרת ציוד אודיו; אספקת סביבה בה 
משתמשים יכולים לתקשר למטרות בידור ופנאי, הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    

                                                                        

י"א אייר תשע"ה - 38730/04/2015



Trade Mark No. 261589 מספר סימן

Application Date 26/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, facial cream, cleansing cream, 
eye shadow, brow liners, foundation, face powder, 
blusher and skin sprays;  Make up removing 
preparations; Non-medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions, gels, toners, cleansers, 
scrubs, masks and peels;  Perfume; Fragrances, 
namely, colognes and aftershave; Common lotions, 
namely, after-shave lotions, face lotions, fragranced 
body lotions, cleansing lotions and skin moisturizing 
lotions; Skin lotion; Nourishing creams, namely, 
nourishing body creams, skin moisturizing creams 
and anti-aging creams;  Mascaras; Eyeliners; 
Lipsticks; Make-up base; Cleansing creams; Solid 
powder for compacts; Non-medicated sun care 
preparations; Non-medicated skin creams for 
massage use; Nail care preparations; Hair care and 
hair styling preparations, namely, shampoos, 
conditioners, finishing spray and gels; Skin soaps; 
Body cleansers; Tooth whitening preparations, 
namely, tooth pastes;
Essential oils; Ethereal essences.

קוסמטיקה , דהיינו, קרם פנים, קרם ניקוי, צלליות עיניים , 
עפרון איפור לגבות, קרם בסיס, פודרה לפנים, סומק ותרסיסי 
עור; תכשירים להסרת איפור; תכשירים לא רפואיים לטיפול 

בעור , דהיינו, קרמים, תחליבים, ג'לים, טונרים, תחליבי ניקוי , 
רחיצה , מסיכות ופילינג ; בשמים, ניחוחות דהיינו, מי קולון 
ואפטרשייב ; קרמים משותפים דהיינו, קרמים לאחר הגילוח, 
קרם פנים, קרם מבושם לגוף, תחליבי ניקוי ותחליבי לחות 
לעור; קרם עור ;קרמים מזינים דהיינו, קרמים מזינים לגוף , 
קרמים ללחות עור וקרמים אנטי אייג'ינג ; מסקרות ; עפרונות 
לעיניים ; שפתונים ; איפור בסיסי ; קרמים לניקוי ; פודרה 

מוצקה לפודרייה; תכשירים לא רפואיים להגנה על העור; קרמי 
עור לא רפואיים שימוש לעיסוי ; תכשירים לטיפול ציפורניים ; 
תכשירים לטיפול ועיצוב שיער , דהיינו, שמפו, מרככים , ספריי 
וג'ל לעיצוב סופי; סבוני עור ; תחליבים לניקוי גוף ; תכשירים 
להלבנת שיניים , דהיינו, משחות שיניים; שמנים אתריים ; 

תמציות עדינות                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 35 סוג: 35

Wholesale services for cosmetics; Retail services for 
cosmetics; Brokerage services (buying and selling 
agency services) of cosmetics; Commercial 
intermediary services in the field of cosmetics; Sales 
arranging of cosmetics; Cosmetics procurement 
services for others [purchasing cosmetics for other 
business]; Cosmetics sales promotion [for others]; 
Cosmetics import-export agencies; Commercial 
information agencies in relation to cosmetics; 
Cosmetics marketing studies; Distribution of 
cosmetics samples; Professional business 
consultancy in relation to cosmetics.

שירותי סיטונות למוצרי קוסמטיקה ; שירותי קמעונאות למוצרי 
קוסמטיקה ; שירותי תיווך ( שירותי סוכנות של קנייה ומכירה) 

של מוצרי קוסמטיקה ; שירותי תיווך מסחריים בתחום 
הקוסמטיקה ; סידור מכירות של מוצרי קוסמטיקה ; שירותי 

רכישה של מוצרי קוסמטיקה לאחרים [ רכישת מוצרי 
קוסמטיקה לעסקים אחרים] ; קידום מכירות של מוצרי 
קוסמטיקה [ לאחרים ] ; סוכנויות יבוא ויצוא של מוצרי 

קוסמטיקה ; סוכנויות מידע מסחריות ביחס למוצרי קוסמטיקה ; 
לימודי שיווק מוצרי קוסמטיקה ; הפצה של דוגמיות של מוצרי 
קוסמטיקה ; ייעוץ עסקי מקצועי ביחס למוצרי קוסמטיקה .       
                                                                                    

      

י"א אייר תשע"ה - 38830/04/2015



 Owners

Name: THEFACESHOP CO., LTD.

Address: 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic 
of Korea

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 אייר תשע"ה - 38930/04/2015



AORUS

Trade Mark No. 261590 מספר סימן

Application Date 26/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: AORUS Pte. Ltd.

Address: 10 JALAN BESAR, #10-06 SIM LIM TOWER 
SINGAPORE, 208787, Singapore

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

Notebook computers; Computer keyboards; Mouse 
[data processing equipment]; Headphones; Horns for 
loudspeakers; Mouse pads; all included in class 9

מחשבים ניידים; מקלדות מחשב; עכבר למחשב [ציוד לעיבוד 
נתונים]; אוזניות; צופר לרמקולים; משטחים לעכבר; הנכללים 

כולם בסוג 9                                                         

Class: 18 סוג: 18

Backpacks; Handbags; Travelling bags; Bags for 
sports; all included in class 18

תרמילים; תיקי יד; תיקי טיול; תיקים לספורט; הנכללים כולם 
בסוג 18                                 

י"א אייר תשע"ה - 39030/04/2015



bpm

Trade Mark No. 261593 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BPM COLLEGE שם: מכללת בי.פי.אם

Address: בן אביגדור 3, תל אביב, ישראל כתובת : בן אביגדור 3, תל אביב, 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

Education, providing of training; entertainment, 
cultural activities, namely, services, including online 
services, for learning of music, sound, radio, radio 
announcement, DJ and music ensembles, music 
tuition, music production, including via written 
guidebooks and video guidebooks; recording studio 
services; competitions and events, relating to music, 
sound, production, DJ, radio announcement, radio; 
rental of audio equipment, providing environment in 
which users can interact for recreational, leisure or 
entertainment purposes; all included in class 41.

שירותי חינוך, הענקת אימונים, בידור, פעילות תרבות, דהיינו, 
שירותים, לרבות שירותים מקוונים, ללימוד מוסיקה, סאונד, 
מקצועות הרדיו, קריינות, די ג'יי והרכבים מוסיקליים, הוראת 
מוסיקה, הפקת מוסיקה, לרבות באמצעות, הוצאה לאור של 
מדריכים כתובים ומדריכי וידאו; שירותי אולפן הקלטות; ארגון 
תחרויות אירועים וכנסים בתחום המוסיקה, סאונד, הפקה, 
די-ג'יי, קריינות, רדיו; השכרת ציוד אודיו; אספקת סביבה בה 
משתמשים יכולים לתקשר למטרות בידור ופנאי, הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    

                                                                        

י"א אייר תשע"ה - 39130/04/2015



Trade Mark No. 261602 מספר סימן

Application Date 16/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186258 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sassa Mode GmbH

Address: Mauchentalstr. 71, 72574 Bad Urach, Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"א אייר תשע"ה - 39230/04/2015



Trade Mark No. 261607 מספר סימן

Application Date 29/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186324 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Velcro Industries B.V.

Address: Castorweg 22-24, Curacao

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Molded and extruded plastic (semi-manufactured 
products) for use in the manufacture of fasteners 
consisting of a series of interlocking hooks used in 
the manufacture of industrial products, consumer 
products and household products, and in the 
manufacture of packaging therefor.

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

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

Benelux, 31/07/2013, No. 1272827 בנלוקס, 31/07/2013, מספר 1272827

Class: 17 סוג: 17

י"א אייר תשע"ה - 39330/04/2015



Trade Mark No. 261612 מספר סימן

Application Date 25/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186370 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Michelin Recherche et Technique S.A.

Address: Route Louis-Braille 10, CH-1763 Granges-
Paccot, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels; 
treads for retreading tires; treads for vehicles [tractor 
type].

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/07/2013, No. 13 4 017 777 צרפת, 05/07/2013, מספר 777 017 4 13

Class: 12 סוג: 12

י"א אייר תשע"ה - 39430/04/2015



Trade Mark No. 261615 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186383 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. 86115270 ארה"ב, 11/11/2013, מספר 86115270

Class: 5 סוג: 5

י"א אייר תשע"ה - 39530/04/2015



Trade Mark No. 261616 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186384 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. 86115220 ארה"ב, 11/11/2013, מספר 86115220

Class: 5 סוג: 5

י"א אייר תשע"ה - 39630/04/2015



Trade Mark No. 261617 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186387 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: 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. 86115344 ארה"ב, 11/11/2013, מספר 86115344

Class: 5 סוג: 5

י"א אייר תשע"ה - 39730/04/2015



Trade Mark No. 261631 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186512 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Medidata Solutions, Inc.

Address: 79 Fifth Avenue, New York NY 10003, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SaaS) solutions featuring 
software for use in managing data and information in 
the field of medical clinical trials and research; clinical 
trial monitoring and events capture in the nature of 
gathering and organizing information and data 
generated in medical clinical trials and research; 
clinical data capture, management and reporting in 
the nature of the results of medical clinical trials and 
research; providing online non-downloadable 
software for use in managing data and information in 
the field of medical clinical trials and research, 
namely, clinical trial design and protocol 
development, clinical trial planning and management, 
clinical trial user and learning management, clinical 
trial operational reporting and analytics, clinical trial 
randomization and trial supply management, clinical 
trial monitoring and events capture and clinical data 
capture, management and reporting.

י"א אייר תשע"ה - 39830/04/2015



Trade Mark No. 261634 מספר סימן

Application Date 30/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186554 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours pink and silvery 
white. as shown in the mark.

The trademark consists of a pink rectangle featuring 
the following wording: VERY IRRESISTIBLE L'EAU 
EN ROSE GGGG GIVENCHY.

 Owners

Name: LVMH FRAGRANCE BRANDS

Address: 77 rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-
PERRET, France

(SOCIETE ANONYME)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumes, eau de Cologne and eau de 
toilette, cosmetic products, make-up, essential oils 
for personal use, milks, lotions, creams and 
emulsions for cosmetic use for the face and body, 
deodorants for personal use.

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

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

France, 16/05/2013, No. 13 4 005 062 צרפת, 16/05/2013, מספר 062 005 4 13

Class: 3 סוג: 3

י"א אייר תשע"ה - 39930/04/2015



Trade Mark No. 261635 מספר סימן

Application Date 23/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186560 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bicycle speedometers, bicycle helmets, bicycle 
glasses.

Class: 11 סוג: 11

Bicycle lights.

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 
wheels, brakes, pedals, chains, cables of gears, 
bicycle bells, water bottle cages or holders for 
bicycles.

Class: 21 סוג: 21

Empty water bottles for bicycles, made of metal and 
leather.

Class: 25 סוג: 25

Bicycle clothing, thermal and shower proof clothing, 
bicycle footwear.

י"א אייר תשע"ה - 40030/04/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: KROSS SA

Address: Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

(Poland Spolka Akcyjna)

י"א אייר תשע"ה - 40130/04/2015



Trade Mark No. 261636 מספר סימן

Application Date 08/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186573 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shanghai Ebasee Electric Co., Ltd.

Address: West Side of Building 1, No. 612 Shang Chuan 
Road, Pu Dong New Area, Shanghai, People's Republic 
of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Circuit breakers; relays, electric; plugs, sockets and 
other contacts [electric connections]; converters, 
electric; fuses; distribution boxes [electricity]; high 
and low voltage switch board; voltage stabilizing 
power supply; voltage surge protectors; electricity 
meters.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/04/2013, No. 
12437396

סין, 16/04/2013, מספר 12437396

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 40230/04/2015



Trade Mark No. 261638 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186577 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GRAHAM & BROWN LIMITED

Address: P.O. Box 39,India Mill, Harwood Street, 
Blackburn, Lancs. BB1 3DB, United Kingdom

(England & Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Wallcoverings; wall hangings; wallpapers; borders 
being wall decorations in the nature of wall coverings; 
ceiling papers.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services, retail mail order services and 
on-line retail services connected with the sale of 
paints, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust and against deterioration of wood, colorants, 
mordants, raw natural resins, metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists, art prints, artwork, works of art, photographs, 
photographic prints, photographic reproductions, 
murals, plastic materials for decorative purposes, 
wallcoverings, wall hangings, wallpapers, borders 
being wall decorations in the nature of wall coverings, 
ceiling papers.

י"א אייר תשע"ה - 40330/04/2015



Trade Mark No. 261640 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186615 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gunz Warenhandels GmbH

Address: Im Hau 23, A-6841 Mäder, Austria

(Austria Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate goods, sweetmeats [candy], sweetmeats, 
sugar confectionary, caramels [candy], fruit jellies 
(confectionery), foamed sugar sweets, dragees, 
liqueur sweets.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/06/2013, No. 
011895851

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/06/2013, מספר 
011895851

Class: 30 סוג: 30

י"א אייר תשע"ה - 40430/04/2015



Trade Mark No. 261641 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186616 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

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

European Community Trade Mark, 03/09/2013, No. 
012110474

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/09/2013, מספר 
012110474

Class: 3 סוג: 3

י"א אייר תשע"ה - 40530/04/2015



Trade Mark No. 261643 מספר סימן

Application Date 06/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186635 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of two crosses between the three 
horizontal lines connecting the two vertical columns.

 Owners

Name: Weco Optoelectronic Co., Ltd.

Address: No. 36 Jinggangshan Road,Beilun District, 
Ningbo City, Zhejiang Province, People's Republic of 
China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transmitters of electronic signals; 
intercommunication apparatus; optical 
communication equipment; entertainment equipment 
adapted for use with television apparatus; inductors 
[electricity]; cell switches [electricity]; control panels 
[electricity]; push buttons for bells; theft prevention 
installations, electric.

י"א אייר תשע"ה - 40630/04/2015



Trade Mark No. 261645 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186662 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The wording "NBOND" has no meaning in the 
relevant trade or industry, and has no geographical 
significance, and has no significance as applied to 
the goods.

 Owners

Name: HANGZHOU NBOND NONWOVEN CO., LTD

Address: Xingwang Industrial City,Yuhang, Hangzhou, 
Zhejiang, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Cloth; non-woven textile fabrics; wall hangings of 
textile; felt; sanitary flannel; towels of textile; bed 
covers; tablecloths, not of paper; washing mitts; 
flags, not of paper.

י"א אייר תשע"ה - 40730/04/2015



Trade Mark No. 261646 מספר סימן

Application Date 17/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186672 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Songwon Industrial Co., Ltd.

Address: 83, Jangsaengpo-ro, Nam-gu, Ulsan, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical blends for use as plastic additives to 
stabilize plastic materials and for protecting polymers 
from degradation during processing or due to 
ultraviolet radiation and long term heat aging.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/05/2013, No. 4020130032592 דרום קוריאה, 20/05/2013, מספר 4020130032592

Class: 1 סוג: 1

י"א אייר תשע"ה - 40830/04/2015



Trade Mark No. 261647 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186691 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ningbo Sunlight Electrical Appliance Co., Ltd.

Address: No. 515, Kangzhuang South Road, Jiangbei 
District, Ningbo City, Zhejiang Province, People's 
Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Coffee roasters; grills [cooking appliances]; heaters, 
electric, for feeding bottles; coffee filters, electric; 
coffee percolators, electric; coffee machines, electric; 
refrigerators; ice cream makers.

י"א אייר תשע"ה - 40930/04/2015



Trade Mark No. 261648 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186693 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT 
TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Tonggang Industrial Area,Zhouhang,Haiyu 
Town, Changshu, Jiangsu, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Tool boxes of metal, empty; bins of metal; containers 
of metal [storage, transport].

י"א אייר תשע"ה - 41030/04/2015



Trade Mark No. 261649 מספר סימן

Application Date 25/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186694 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstraße 67, 40191 Düsseldorf, Germany

(Germany AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; preparations for caring, cleaning, tinting, 
colouring, bleaching, setting, fixing and styling of hair; 
dentifrices.

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

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

Germany, 26/09/2013, No. 30 2013 052 508.6/03 גרמניה, 26/09/2013, מספר 508.6/03 052 2013 30

Class: 3 סוג: 3

י"א אייר תשע"ה - 41130/04/2015



Trade Mark No. 261650 מספר סימן

Application Date 25/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186695 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstraße 67, 40191 Düsseldorf, Germany

(Germany AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; preparations for caring, cleaning, tinting, 
colouring, bleaching, setting, fixing and styling of hair; 
dentifrices.

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

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

Germany, 30/09/2013, No. 30 2013 052 823.9/03 גרמניה, 30/09/2013, מספר 823.9/03 052 2013 30

Class: 3 סוג: 3

י"א אייר תשע"ה - 41230/04/2015



Trade Mark No. 261652 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186711 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Specialty Fertilizer Products, LLC

Address: Suite 220,11550 Ash Street, Leawood KS 
66211, U.S.A.

(Ohio, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely, chemical 
preparations and polymers for use in coating seeds.

י"א אייר תשע"ה - 41330/04/2015



Trade Mark No. 261653 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186715 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bray International, Inc.

Address: 13333 WESTLAND EAST BLVD, Houston TX 
77041, U.S.A.

(Texas, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal valves not being parts of machines and parts 
therefor.

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

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

U.S.A., 22/05/2013, No. 85940145 ארה"ב, 22/05/2013, מספר 85940145

Class: 6 סוג: 6

י"א אייר תשע"ה - 41430/04/2015



Trade Mark No. 261654 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186717 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Soligenix, Inc.

Address: Suite C-10, 29 Emmons Drive, Princeton NJ 
08540, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccine preparations; vaccines.

Class: 42 סוג: 42

Research and development of vaccines and 
medicines; research, development, engineering and 
testing services in the fields of 
immunopharmaceuticals and vaccines.

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

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

U.S.A., 23/05/2013, No. 85941242 ארה"ב, 23/05/2013, מספר 85941242

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 41530/04/2015



Trade Mark No. 261655 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186722 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beniko, Inc.

Address: 6817 East Acco Street, Commerce CA 90040, 
U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, jackets, and hats.

י"א אייר תשע"ה - 41630/04/2015



Trade Mark No. 261658 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186742 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips N.V.

Address: High Tech Campus 5, NL-5656 AE Eindhoven, 
Netherlands

(The Netherlands Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee makers and machines, electric coffee 
percolators, electric espresso machines; electrical 
apparatus for making hot 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)

Benelux, 24/05/2013, No. 1268817 בנלוקס, 24/05/2013, מספר 1268817

Class: 11 סוג: 11

י"א אייר תשע"ה - 41730/04/2015



Trade Mark No. 261660 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186762 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO, S.A.

Address: Camino de Enmedio, 120., E-50013 Zaragoza, 
Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and forestry; manure for agriculture.

י"א אייר תשע"ה - 41830/04/2015



Trade Mark No. 261661 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186765 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, 03/04/2013, No. 642298 שוויץ, 03/04/2013, מספר 642298

Class: 34 סוג: 34

י"א אייר תשע"ה - 41930/04/2015



Trade Mark No. 261662 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186766 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, 03/04/2013, No. 642302 שוויץ, 03/04/2013, מספר 642302

Class: 34 סוג: 34

י"א אייר תשע"ה - 42030/04/2015



Trade Mark No. 261663 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186770 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Professional Beauty Systems Limited

Address: 3 Newmains Avenue, Inchinnan Business Park, 
Renfrew PA4 9RR, United Kingdom

(Scotland, UNITED KINGDOM Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations and substances all for the hair; 
preparations for colouring the hair; preparations for 
conditioning the hair; soaps and non-medicated toilet 
preparations; essential oils; shampoos; perfumes; 
cosmetics.

י"א אייר תשע"ה - 42130/04/2015



Trade Mark No. 261664 מספר סימן

Application Date 10/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186774 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MARELLA S.R.L.

Address: Via Giulia Maramotti, 4, I-42124 REGGIO 
EMILIA (RE), Italy

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; leather bags; bags of synthetic material; 
shoulder bags; handbags; leather handbags; 
shoulder belts; haversacks; clutch bags; pocket 
wallets; purses; suit cases; backpacks; key wallets; 
document cases; travel garment covers; shoe 
carriers for travel; beach bags; bags of textile 
material; vanity cases (not fitted); harness made from 
leather; umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; coats; jackets 
[clothing]; trousers; skirts; tops; waterproof clothing; 
topcoats; belts; women's dresses; long jackets; 
sweaters; denims; dresses; cloaks; pullovers; shirts; 
body shirts; cardigans; body linen; dressing gowns; 
swimwear and swimming costumes; cover-ups; 
evening dresses; shawls; sashes for wear; fleece 
pullovers; knitwear; polo shirts; bodies; blazers; 
shorts; slippers; boots; sandals; clothing gloves; 
ponchos; sashes; fur clothing; clothing with fur 
inserts.

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

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

European Community Trade Mark, 11/09/2013, No. 
012130671

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/09/2013, מספר 
012130671

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"א אייר תשע"ה - 42230/04/2015



Trade Mark No. 261665 מספר סימן

Application Date 30/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186776 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Columbia Sportswear Company

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

(Oregon, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Bed pillows, sleeping bags for camping.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headwear.

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

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

U.S.A., 04/05/2013, No. 85923525 ארה"ב, 04/05/2013, מספר 85923525

Class: 20 סוג: 20

Class: 25 סוג: 25

Jackets and parkas.

European Community Trade Mark, 23/10/2013, No. 
012245072

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/10/2013, מספר 
012245072

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headwear, excluding jackets 
and parkas.

י"א אייר תשע"ה - 42330/04/2015



Trade Mark No. 261667 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186792 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO, S.A.

Address: Camino de Enmedio, 120., E-50013 Zaragoza, 
Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and forestry; manure for agriculture.

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, fungicides, herbicides.

י"א אייר תשע"ה - 42430/04/2015



Trade Mark No. 261668 מספר סימן

Application Date 26/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186808 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CAVAS DEL CASTILLO DE PERELADA, S.A.

Address: Plaça del Carme, 1, E-17491 Perelada (Girona), 
Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, sparkling wines, liqueurs.

י"א אייר תשע"ה - 42530/04/2015



Trade Mark No. 261671 מספר סימן

Application Date 28/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186837 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Beverages for medical use, containing lecithin, 
vitamins or other tonic substances; foodstuffs and 
dietetic products for medical use, tonic and 
stimulating preparations for medical use; food 
supplements for medical use; mineral waters for 
medical use; isotonic beverages for medical use; 
mineral waters (Selters) for medical use; energy 
drinks for medical use.

Class: 32 סוג: 32

Isotonic and ionic waters; vitamin beverages; natural 
or artificial mineral waters; aerated beverages and 
other non-alcoholic beverages; fruit and vegetable 
beverages as well as fruit and vegetable juices; non-
alcoholic aperitifs; lemonades; grape must; apple 
juices; non-alcoholic cocktails; lithia waters; milk of 
almonds (beverage); must; non-alcoholic beverages; 
whey-based beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit nectars; syrups; non-alcoholic 
orgeat; beer wort; tomato juices and beverages; 
mineral waters (Selters); syrups for making 
beverages; grenadine syrups; malted beverages; 
malt beer; heavy and light beers; table waters; 
sherbets (beverages); carbonated waters; ginger 
lemonades; sparkling waters.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic essences; alcoholic fruit extracts; alcoholic 
extracts; anise (liqueur); aperitifs; arrack; arrack 
liqueurs; brandy; curaçao (orange liqueur); digesters 
(bitter, liqueurs and spirits); spirit essences; gin; 
cherry liqueur; alcoholic ciders; alcoholic cocktails; 
spirits, liqueurs; piquette; mead [hydromel]; 
peppermint liqueur; distilled beverages; rum; rice 
alcohol; sake; rice wine; wine; whisky; alcoholic 
beverages; vodka; peppermint 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)

י"א אייר תשע"ה - 42630/04/2015



 Owners

Name: BLUE ANT AG c/o TREUCO AG

Address: Claridenstrasse 25, CH-8002 Zürich, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Switzerland, 28/12/2012, No. 641614 שוויץ, 28/12/2012, מספר 641614

Class: 5 סוג: 5

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

י"א אייר תשע"ה - 42730/04/2015



Trade Mark No. 261672 מספר סימן

Application Date 28/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186838 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Beverages for medical use, containing lecithin, 
vitamins or other tonic substances; foodstuffs and 
dietetic products for medical use, tonic and 
stimulating preparations for medical use; food 
supplements for medical use; mineral waters for 
medical use; isotonic beverages for medical use; 
mineral waters (Selters) for medical use; energy 
drinks for medical use.

Class: 32 סוג: 32

Isotonic and ionic waters; vitamin beverages; natural 
or artificial mineral waters; aerated beverages and 
other non-alcoholic beverages; fruit and vegetable 
beverages as well as fruit and vegetable juices; non-
alcoholic aperitifs; lemonades; grape must; apple 
juices; non-alcoholic cocktails; lithia waters; milk of 
almonds (beverage); must; non-alcoholic beverages; 
whey-based beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit nectars; syrups; non-alcoholic 
orgeat; beer wort; tomato juices and beverages; 
mineral waters (Selters); syrups for making 
beverages; grenadine syrups; malted beverages; 
malt beer; heavy and light beers; table waters; 
sherbets (beverages); carbonated waters; ginger 
lemonades; sparkling waters.

י"א אייר תשע"ה - 42830/04/2015



 Owners

Name: BLUE ANT AG c/o TREUCO AG

Address: Claridenstrasse 25, CH-8002 Zürich, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic essences; alcoholic fruit extracts; alcoholic 
extracts; anise (liqueur); aperitifs; arrack; arrack 
liqueurs; brandy; curaçao (orange liqueur); digesters 
(bitter, liqueurs and spirits); spirit essences; gin; 
cherry liqueur; alcoholic ciders; alcoholic cocktails; 
spirits, liqueurs; piquette; mead [hydromel]; 
peppermint liqueur; distilled beverages; rum; rice 
alcohol; sake; rice wine; wine; whisky; alcoholic 
beverages; vodka; peppermint 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)

Switzerland, 28/12/2012, No. 641616 שוויץ, 28/12/2012, מספר 641616

Class: 5 סוג: 5

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

י"א אייר תשע"ה - 42930/04/2015



Trade Mark No. 261678 מספר סימן

Application Date 09/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186868 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: FERRARI MASSIMILIANO

Address: Via Pasini, 6, I-20100 MILANO (MI), Italy

Name: NORIS RAFFAELE

Address: Via Francesco Nullo, 1, I-24100 BERGAMO 
(BG), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, in particular beachwear, T-shirts, polo 
shirts, shorts, swimwear, pants for men, women and 
children; bikini; footwear for men, women and 
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)

Italy, 19/06/2013, No. MI2013C006085 MI2013C006085 איטליה, 19/06/2013, מספר

Class: 25 סוג: 25

י"א אייר תשע"ה - 43030/04/2015



Trade Mark No. 261679 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186898 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; agates; alarm clocks; 
alloys of precious metal; amulets [jewellery, jewelry 
(Am.)]; anchors [clock and watch making]; atomic 
clocks; badges of precious metal; barrels [clock and 
watch making]; beads for making jewelry; boxes of 
precious metal; bracelets [jewellery, jewelry (Am.)]; 
brooches [jewellery, jewelry (Am.)]; busts of precious 
metal; cases for clock- and watchmaking; cases for 
watches [presentation]; chains [jewellery, jewelry 
[am.]]; charms [jewellery, jewelry (Am.)]; 
chronographs [watches]; chronometers; 
chronometrical instruments; chronoscopes; clock 
cases; clock hands [clock and watch making]; clocks; 
clocks and watches, electric; clockworks; cloisonné 
jewellery [jewelry (Am.)]; coins; copper tokens; cuff 
links; dials [clock and watch making]; diamonds; 
earrings; gold thread [jewellery, jewelry (Am.)]; gold, 
unwrought or beaten; hat ornaments of precious 
metal; ingots of precious metals; iridium; ivory 
[jewellery, jewelry (Am.)]; jet, unwrought or semi-
wrought; jewelry; jewelry cases [caskets]; jewelry of 
yellow amber; key rings [trinkets or fobs]; lockets 
[jewellery, jewelry (Am.)]; master clocks; medals; 
movements for clocks and watches; necklaces 
[jewellery, jewelry (Am.)]; olivine [gems]; ornamental 
pins; ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; ornaments 
of jet; osmium; palladium; paste jewellery; pearls 
[jewellery, jewelry (Am.)]; pearls made of ambroid 
[pressed amber]; pendulums [clock and watch 
making]; pins [jewellery, jewelry (Am.)]; platinum 
[metal]; precious metals, unwrought or semi-wrought; 
precious stones; rhodium; rings [jewellery, jewelry 
(Am.)]; ruthenium; semi-precious stones; shoe 
ornaments of precious metal; silver thread; silver, 
unwrought or beaten; spinel [precious stones]; spun 
silver [silver wire]; statues of precious metal; 
statuettes of precious metal; stopwatches; sundials; 
tie clips; tie pins; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch glasses; watch springs; watches; wire 
of precious metal [jewellery, jewelry (Am.)]; works of 
art of precious metal; wristwatches.

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

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

י"א אייר תשע"ה - 43130/04/2015



 Owners

Name: SIMONE MORETTI

Address: Strada San Pietro, 56, I-63811 SANT'ELPIDIO 
A MARE (FM), Italy

Italy, 15/03/2013, No. AP2013C000046 AP2013C000046 איטליה, 15/03/2013, מספר

Class: 14 סוג: 14

י"א אייר תשע"ה - 43230/04/2015



Trade Mark No. 261680 מספר סימן

Application Date 04/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186904 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIRMENICH SA

Address: 1 route des Jeunes,,Case postale 239, CH-1211 
Genève, Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the manufacture of perfumes; 
chemicals for use in compositions for perfumery, 
cosmetics, soaps, detergents, deodorants for 
personal use and deodorants other than for personal 
use.

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; perfumes; essential oils for personal use; 
essential oils and perfume compositions for use in 
the manufacture of scented products; essential oils 
for use as cosmetic ingredients.

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

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

Switzerland, 04/04/2013, No. 646422 שוויץ, 04/04/2013, מספר 646422

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

י"א אייר תשע"ה - 43330/04/2015



Trade Mark No. 261681 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186917 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: M. Florian ZELLER

Address: 106 boulevard de Courcelles, F-75017 Paris, 
France

Name: M. Nicolas TRETIAKOW

Address: 34 rue de Verneuil, F-75007 Paris, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka.

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

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

France, 24/04/2013, No. 13 4 000 582 צרפת, 24/04/2013, מספר 582 000 4 13

Class: 33 סוג: 33

י"א אייר תשע"ה - 43430/04/2015



Trade Mark No. 261685 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187012 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, 03/04/2013, No. 642301 שוויץ, 03/04/2013, מספר 642301

Class: 34 סוג: 34

י"א אייר תשע"ה - 43530/04/2015



Trade Mark No. 261687 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187016 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 of precious metal; 
timepieces and chronometric instruments; watches; 
chronometers; wall clocks; watch cases; dials (clock 
and watch making); movements for timepieces; alarm 
clocks; watch straps; boxes of precious metal for 
watches and jewelry.

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

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

Switzerland, 25/07/2013, No. 647802 שוויץ, 25/07/2013, מספר 647802

Class: 14 סוג: 14

י"א אייר תשע"ה - 43630/04/2015



Trade Mark No. 261688 מספר סימן

Application Date 29/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187041 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARTIER INTERNATIONAL AG

Address: Hinterbergstrasse 22,Postfach 61, CH-6312 
Steinhausen, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products; precious stones; precious 
metals and their alloys; pearls; cuff links; tie clips; 
rings; bracelets; earrings; necklaces; brooches; 
charms; key rings of precious metal; jewelry cases 
[caskets]; boxes of precious metal; timepieces and 
chronometric instruments; watches; chronometers; 
wall clocks; small clocks; watch straps; cases or 
presentation cases for timepieces.

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

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

Switzerland, 16/07/2013, No. 650005 שוויץ, 16/07/2013, מספר 650005

Class: 14 סוג: 14

י"א אייר תשע"ה - 43730/04/2015



Trade Mark No. 261691 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187174 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

Cosmetics for hair care, namely shampoos, gels, 
foams, balms, creams, powders, oils, waxes, serums, 
lotions, masks; hair straightening preparations; 
aerosol products for hair care and styling, hair spray, 
hair dyes and bleaching products, products for 
protecting dyed hair, hair waving and setting 
products; essential oils.

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

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

European Community Trade Mark, 05/06/2013, No. 
011872521

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/06/2013, מספר 
011872521

Class: 3 סוג: 3

י"א אייר תשע"ה - 43830/04/2015



Trade Mark No. 261692 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187179 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHONGSHAN ENAITER ELECTRICAL 
APPLIANCES CO., LTD.

Address: Yongyi Industrial Zone,No. 5 Donghai Road, 
Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, People's 
Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric cooking utensils; cooking apparatus; electric 
water heaters; cooling appliances and installations; 
air conditioning installations; heating apparatus; 
heating installations; bath installations; disinfectant 
apparatus; radiators.

י"א אייר תשע"ה - 43930/04/2015



Trade Mark No. 261694 מספר סימן

Application Date 22/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187230 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Khramov Maksym Hryhorovych

Address: Prof. Akademika Filatova, 3/1, kv. 16, Kyiv 
01103, Ukraine

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; bar services; 
canteens; cafes; cafeterias; rental of cooking 
apparatus; food and drink catering; restaurants; self-
service restaurants; rental of drinking water 
dispensers; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; snack-bars.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/06/2013, No. M 2013 10795 M 2013 10795 אוקראינה, 18/06/2013, מספר

Class: 43 סוג: 43

י"א אייר תשע"ה - 44030/04/2015



Trade Mark No. 261696 מספר סימן

Application Date 02/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187323 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TAICA CORPORATION

Address: 18-10, Takanawa 2-chome, Minato-ku, Tokyo 
108-0074, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Rubber; rubber washers; plastic substances, semi-
processed; semi-processed plastic substances, 
excellent in vibration proof, shock absorption and 
thermal conductivity and other plastic semi-worked 
products; electrical insulating materials; waterproof 
packings; gaskets; sealing materials; rubber cords 
and laces.

י"א אייר תשע"ה - 44130/04/2015



Trade Mark No. 261700 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187353 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sandvik Intellectual Property AB

Address: Spångvägen 10, SE-811 81 Sandviken, 
Sweden

(Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines, namely hydraulic breakers for breaking 
earth, concrete, rocks and other materials and parts 
in the field of mining and construction.

י"א אייר תשע"ה - 44230/04/2015



Trade Mark No. 261701 מספר סימן

Application Date 25/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187372 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon, F-63000 CLERMONT 
FERRAND, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels; 
treads for retreading tires; treads for vehicles [tractor 
type].

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/07/2013, No. 13 4 017 784 צרפת, 05/07/2013, מספר 784 017 4 13

Class: 12 סוג: 12

י"א אייר תשע"ה - 44330/04/2015



Trade Mark No. 261704 מספר סימן

Application Date 06/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187386 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Schrag GmbH

Address: Donaustrasse 23, 94491 Hengersberg, 
Germany

(Germany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; chemicals 
used in agriculture, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; fertilizers; plant growth 
regulating preparations; chemical preparations for the 
treatment of seeds; bactericidal preparations [other 
than for medical and veterinary use].

Class: 5 סוג: 5

Herbicides; insecticides; fungicides; pesticides; 
rodenticides; germicides; bacterial poisons; 
preparations for destroying noxious animals.

י"א אייר תשע"ה - 44430/04/2015



Trade Mark No. 261705 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187389 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Molds made of metal, in particular injection molds 
made of metal for the processing of metals and 
plastics; parts of injection molds made of metal for 
the processing of metals and plastics as far as 
included in class 6.

Class: 7 סוג: 7

Hot-runners for polymer processing tools (machine 
parts), nozzles for hot-runners (machine parts), hot-
runner molds (machine parts) and parts thereof as far 
as included in class 7; parts of hot-runners (machine 
parts), namely ante-chamber bushings, centering 
rings and supporting parts.

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

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

Germany, 16/04/2013, No. 30 2013 027 495.4/06 גרמניה, 16/04/2013, מספר 495.4/06 027 2013 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

י"א אייר תשע"ה - 44530/04/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Zimmermann Formenbau GmbH

Address: Blaumühlenweg 5, 35075 Gladenbach, 
Germany

י"א אייר תשע"ה - 44630/04/2015



Trade Mark No. 261707 מספר סימן

Application Date 28/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0811649 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 256138  256138 תיק/ים

 Owners

Name: C A Casyso AG c/o Caspar Stürm

Address: Rieserstrasse 8, CH-4132 Muttenz, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic products for medical use.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments; apparatus for 
measuring and diagnosis for medical use.

י"א אייר תשע"ה - 44730/04/2015



Trade Mark No. 261708 מספר סימן

Application Date 08/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1040527 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

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

 Owners

Name: Harboes Bryggeri A/S

Address: Spegerborgvej 34, DK-4230 Skælskør, 
Denmark

(Denmark Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer.

י"א אייר תשע"ה - 44830/04/2015



Trade Mark No. 261709 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096139 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Broom handles (of metal); laundry baskets, of metal; 
in-ground bushes of metal as holders for rotary 
clothes dryers.

Class: 7 סוג: 7

Vacuum cleaner bags, vacuum cleaner hoses, 
vacuum cleaners, electric.

Class: 8 סוג: 8

Lint shavers and lint cutters for clothing, electric.

Class: 10 סוג: 10

Gloves for massage.

Class: 20 סוג: 20

Footstools; broom handles (not of metal); laundry 
baskets (not of metal); in-ground bushes (not of 
metal) as holders for rotary clothes dryers; coat 
stands to air clothing.

י"א אייר תשע"ה - 44930/04/2015



 Owners

Name: Lidl Stiftung & Co. KG

Address: Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, 
Germany

(Germany Kommanditgesellschaft)

Class: 21 סוג: 21

Cleaning instruments (hand-operated), dusting 
apparatus (non-electric), wipers for cleaning 
purposes (non-electric), wipers for shower enclosures 
(hand-operated) for cleaning purposes, floor 
squeegees (hand-operated) for cleaning purposes, 
carpet sweepers (hand-operated), floor cleaning 
apparatus (hand-operated), swab mops, brooms; 
buckets, also with inserts or attachments to wring out 
rags (cloth) for cleaning and for cleaning instruments; 
presses for wringing out rags (cloth) for cleaning and 
for cleaning instruments; presses for wringing out 
dust clothes; rags (cloth) for cleaning, cloths for 
cleaning windows, cloths for cleaning floors, 
dishwashing cloths, cloths for household cleaning 
purposes, dusters, scouring pads, cleaning tow; 
sponges for household purposes, sponges for 
cleaning of viscose, fleece or plastic; dusting gloves, 
polishing gloves, gloves for household purposes, 
gardening gloves, all the foregoing goods also as 
disposable products; clothes-pegs, clothes drying 
racks, clothes drying towers (clothes racks, for 
drying), drying racks for washing (including matching 
protective covers), drying devices for bath tubs 
(clothes racks, for drying) for laundry, drying devices 
for radiators (clothes racks, for drying) for laundry 
(non-electric); baskets, washtubs and boxes for 
household purposes; lint rollers; containers for 
laundry detergents; ironing boards, ironing board 
covers, shaped, ironing board padding, brushes, 
clothes brushes; dustpans.

Class: 22 סוג: 22

Cords, ropes; nets for washing; clothes lines.

Class: 24 סוג: 24

Washing mitts.

י"א אייר תשע"ה - 45030/04/2015



Trade Mark No. 261715 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180527 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, eyeglasses, sunglasses; frames, lenses 
and protective cases for eyewear, eyeglasses, 
sunglasses and goggles; snow goggles; sport 
goggles for use in snowboarding; ski glasses; anti-
glare glasses; eyewear accessories, namely, straps, 
neck cords, chains and head straps; headphones; 
earphones; knit covers for headphones; protective 
carrying cases for cell phones and personal digital 
assistants.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, namely, bracelets, rings, necklaces, pins, 
amulets, brooches, chains and charms; horological 
and chronometric instruments, namely, watches, 
wrist watches and clocks; watch bands; watch straps; 
watch chains; cases for watches; cases for clocks.

Class: 18 סוג: 18

Backpacks, knapsacks, daypacks, fanny packs, tote 
bags, duffel bags, overnight bags, athletic bags, 
carry-on bags and luggage, wallets, coin purses, key 
cases.

Class: 25 סוג: 25

Men's, women's and children's clothing, namely, 
footwear, headwear, wetsuits, swimwear, singlet, t-
shirts and casual tops with long and short sleeves, 
sleeveless shirts and tops, sleeveless tops, jerseys, 
tank tops, sweat pants, sweat shirts, dresses, skirts, 
pajamas, robes, sweat suits, hooded parkas, jackets, 
coats, shorts, beachwear, board shorts, walking 
shorts, long pants, trousers, jeans, loungewear, 
foundation garments, briefs, rash guards, socks, 
belts, gloves, thermal underwear, beanies, hats, 
visors, caps, berets, ties, vests, suits, surf hoods, 
boots, shoes, slippers, thonged and strapped 
sandals, sporting footwear, athletic shoes, boots for 
sports, snow boots, snowboard boots, kiteboard 
boots, surfboard boots, wakeboard boots; skiwear 
and snowboard wear, namely, ski pants, ski trousers, 
ski jackets, snowboard pants, snowboard trousers 
and snowboard jackets; skateboard wear, namely, 
shirts, shorts, pants, and headwear; snowboard 
gloves.

Class: 28 סוג: 28

Bags for snowboards; surfboard leashes; snowboard 
wax; surfboard wax.

י"א אייר תשע"ה - 45130/04/2015



 Owners

Name: Neff, LLC

Address: 1230 Calle Suerte, Camarillo CA 93012, U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

י"א אייר תשע"ה - 45230/04/2015



TIMBER

Trade Mark No. 261717 מספר סימן

Application Date 26/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shulton, Inc.

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 
45202, U.S.A.

(New Jersey 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

After-shave; Antiperspirants and deodorants for 
personal use; Bath soaps; Body sprays; Body wash; 
Hair care preparations; Shaving preparations; all 
included in class 3.

אפטרשייב; נוגדי זיעה ודאודורנטים לשימוש אישי; סבונים; 
תרסיסים לגוף; שטיפת גוף; תכשירי טיפוח לשיער; תכשירי 

גילוח; הנכללים כולם בסוג 3.                                             
                          

י"א אייר תשע"ה - 45330/04/2015



Trade Mark No. 261718 מספר סימן

Application Date 26/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: MaxiPro (Asia) Limited

Address: Flat A, 3/F, 714 Prince Edward Road East, ,, 
San Po Kong, Kowloon,, Hong Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: I.P. Factor

Address: Hillel 24, P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי פי פקטור

כתובת : הלל 24, ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Dog biscuits; pet food; beverages for pets; animal 
fattening preparations; animal edible chew; animal 
food; by-products of the processing of cereals for 
animal consumption; pet snacks; all included in class 
31

ביסקוויטים לכלבים; מזון לחיות מחמד; משקאות לחיות מחמד;  
תכשירים לפטם חיות; דברי לעיסה אכילים עבור חיות; מזון 

לחיות; מוצרי לוואי מעיבוד דגנים לצריכת חיות; חטיפים לחיות 
מחמד; הנכללים כולם בסוג 31                                 

Class: 35 סוג: 35

Retailing and wholesaling of dog biscuits; pet food; 
beverages for pets; animal fattening preparations; 
animal edible chew; animal food; by-products of the 
processing of cereals for animal consumption; pet 
supplements; pet snacks; all included in class 35

קמעונאות וסיטונאות של ביסקוויטים לכלבים; מזון לחיות 
מחמד; משקאות לחיות מחמד;  תכשירים לפטם חיות; דברי 
לעיסה אכילים עבור חיות; מזון לחיות; מוצרי לוואי מעיבוד 

דגנים לצריכת חיות; תוספי מזון לחיות מחמד; חטיפים לחיות 
מחמד; הנכללים כולם בסוג 35                                   

י"א אייר תשע"ה - 45430/04/2015



TIMBERLAND PRO

Trade Mark No. 261721 מספר סימן

Application Date 27/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: TBL Licensing LLC

Address: 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 
03885, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

י"א אייר תשע"ה - 45530/04/2015



Trade Mark No. 261727 מספר סימן

Application Date 29/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: CANDY S.P.A.

Address: Monza, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Disinfecting; repair information; electric appliance 
installation and repair; washing of linen; furniture 
maintenance; burner maintenance and repair; rental 
of cleaning machines; rental of road sweeping 
machines; cleaning of clothing; window cleaning; 
boiler cleaning and repair; laundering; pressing of 
clothing; linen ironing; installation, maintenance and 
repair of apparatus for heating, purifying air, 
refrigerating, drying, ventilating, air conditioning and 
cooking; all included in class 37. 

חיטוי; מידע על תיקונים; התקנה ותיקון של מתקני חשמל; 
שטיפה; שטיפה של מצעים; אחזקה של רהיטים; אחזקה ותיקון 
של מבערים; השכרה של מכונות ניקוי; השכרה של מכונות 

לטאטוא דרכים; ניקוי בגדים; ניקוי שמשות; ניקוי ותיקון של דוד 
חימום; כביסה; גיהוץ בגדים; גיהוץ מצעים; התקנה, אחזקה 
ותיקון של התקנים עבור חימום, טיהור אוויר, קירור, יבוש, 

איוורור, מיזוג אוויר ובישול; הנכללים כולם בסוג 37.                
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

י"א אייר תשע"ה - 45630/04/2015



זז-קל
ZAZ-KAL

Trade Mark No. 261728 מספר סימן

Application Date 29/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YARDEN DANIEL AGRICULTURAL FARM LTD. שם: חוה חקלאית ירדן דניאל בע"מ

Address: 1 Yatziv Street, P.O.B. 23820, Jerusalem, 
97800, Israel

כתובת : ת.ד. 23820, רחוב יציב 1, ירושלים, 97800, ישראל

חברה ישראלית

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: 4 סוג: 4

Oils; greases; lubrication substances especially for 
releasing stuck parts, such as screws, locks, springs 
and metal parts, rust prevention, displacing moisture, 
prevention of friction and noise and oiling of metal 
surfaces; all included in class 4.

שמנים; שומנים; שמני וחומרי סיכה במיוחד עבור שחרור 
חלקים תפוסים, כדוגמת ברגים, מנעולים, קפיצים וחלקי מתכת, 
מניעת חלודה, דחיית רטיבות, מניעת חיכוך וחריקות ושימון 

משטחי מתכת; הנכללים כולם בסוג 4.                                 
                                                                                  

י"א אייר תשע"ה - 45730/04/2015



Trade Mark No. 261729 מספר סימן

Application Date 10/12/2013 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: 30 סוג: 30

 קפה

י"א אייר תשע"ה - 45830/04/2015



Trade Mark No. 261730 מספר סימן

Application Date 10/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Naveh Pharma (1996) Ltd. שם: נוה פארמה (1996) בע"מ

Address: 19 Yad Charutsim St., P.O.B. 8139, Natanya, 
42505, Israel

כתובת : יד חרוצים 19, ת.ד. 8139, נתניה, 42505, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: DAVID BLUM Adv.

Address: Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Havered 
Tower (23 Fl), Israel

שם: דויד בלום, עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, בית הורד קומה 23, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Aerosols for rinsing and moistening the respiratory 
system

תרסיסים לשטיפה ולחלוח מערכת הנשימה                           
                      

י"א אייר תשע"ה - 45930/04/2015



שירת רועים

Trade Mark No. 261732 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michal Mor Melamed שם: מיכל מור מלמד

Address: 1, Kefar Kish, 1933000, Israel כתובת : 1, כפר קיש, 1933000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adar Advocate

Address: Kibbutz Beit Hashita, Kibbutz Beit Hashita, 
1080100, Israel

שם: אדר עו"ד

כתובת : קיבוץ בית השיטה, בית השטה, 1080100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk, cheeses, milk products and other food 
preparations having a base of milk, all included in 
class 29.

חלב, גבינות, מוצרי חלב ומוצרי מזון אחרים בעלי בסיס של 
חלב, הנכללים כולם בסוג 29.                                             

      

י"א אייר תשע"ה - 46030/04/2015



Trade Mark No. 261733 מספר סימן

Application Date 29/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: TBL Licensing LLC

Address: 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 
03885, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

י"א אייר תשע"ה - 46130/04/2015



REMOTETALK

Trade Mark No. 261736 מספר סימן

Application Date 30/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa 
Monica, CA, 90404, U.S.A.

(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: 9 סוג: 9

Headphones and earphones; microphones; remote 
microphone cables; power cables and cables for the 
transmission of sounds of images.

אזניות ראש ואזניות; מיקרופונים; כבלים למיקרופון הנשלט 
מרחוק; כבלי חשמל וכבלים להעברה של צלילים ודמויות.         

                                              

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

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

U.S.A., 05/07/2013, No. 86/003,372 ארה"ב, 05/07/2013, מספר 86/003,372

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 46230/04/2015



IVO

Trade Mark No. 261737 מספר סימן

Application Date 29/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: IVO - CUTELARIAS, LDA.

Address: Estrada Nacional 360, No. 20, Santa Catarina, 
Caldas da Rainha, Portugal

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery. סכו"ם.     

י"א אייר תשע"ה - 46330/04/2015



Trade Mark No. 261738 מספר סימן

Application Date 30/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Andrea Menoni 

Address: Via Pozzo 6/1, Castellaro Sala Baganza, I-
43038, Italy

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: 44 סוג: 44

Medical services, medical consultancy; dentistry, 
dental services, dental consultancy; health care; 
cosmetic surgery; all included in class 44

שירותים רפואיים, יעוץ רפואי; רפואת שיניים, שירותים 
דנטליים, יעוץ דנטלי; טיפול בריאותי; ניתוח קוסמטי; הנכללים 

כולם בסוג 44                                           

י"א אייר תשע"ה - 46430/04/2015



Trade Mark No. 261744 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: LONG KOW FOODS ENTERPRISE 
CORPORATION

Address: 12F.-2, NO.376, SEC. 1, TUN HWA SOUTH 
RD., DA-AN DIST., TAIPEI CITY 10684, Taiwan 
(Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

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

שם: פרייס פלינר עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pies, steamed bread, steamed buns with stuffing, 
spring onion pancakes, savory rice patties, rice tube 
puddings, instant noodles, sliced noodles, instant 
bean vermicelli, instant rice noodles, instant thick rice 
noodles, noodles, steamed dumplings, ravioli, rice 
noodles, somen noodles, bean vermicelli, thick rice 
noodles, wrappers for ravioli ; all included in class 30.

פשטידות עוגות; לחם מאודה; לחמניות מאודות ומילויים; 
פנקייק בצל;  פשטידות בצל צתרה; פודינג אורז; אטריות 

אינסטנט; אטריות חתוכות; אטריות שעועית אינסטנט; אטריות 
אורז אינסטנט; אטריות אורז עבות אינסטנט; אטריות; כופתאות 
מאודות; רביולי; אטריות אורז; אטריות קמח; אטריות שעועית; 
מעטפים לרביולי; אטריות אורז עבות; הנכללים כולם בסוג 30.  
                                                                                     

            

י"א אייר תשע"ה - 46530/04/2015



Trade Mark No. 261745 מספר סימן

Application Date 16/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: I P S Lanka (Private) Limited

Address: 5,9th Lane, Nawala Road, Nawala, Sri Lanka

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

business auditing;  conducting compliance audits 
with special emphasis on trade compliance with 
national and international norms, laws, rules, 
practices and standards on labor, brand protection, 
supplier chain security and contractual agreements 
with clients

י"א אייר תשע"ה - 46630/04/2015



Trade Mark No. 261748 מספר סימן

Application Date 16/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Solomon Roth

Address: Brooklyn, NY, 11219, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

י"א אייר תשע"ה - 46730/04/2015



BEATS ACOUSTIC ENGINE

Trade Mark No. 261752 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa 
Monica, CA, 90404, U.S.A.

(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: 9 סוג: 9

Headphones and earphones; carrying cases for 
headphones and earphones; audio speakers; 
microphones; audio equipment, namely, media 
players, portable media players, automobile media 
players; mobile telephones, smart telephones, 
personal digital assistants, handheld electronic 
devices, electronic tablets, and headsets therefor; 
computers; computer software for processing playing 
digital music files.

אזניות ראש ואזניות; נרתיקי נשיאה לאזניות ראש ואזניות; 
רמקולי אודיו; מיקרופונים; ציוד אודיו, דהיינו, נגני מדיה, נגני 
מדיה נישאים, נגני מדיה לרכב; טלפונים ניידים, טלפונים 
חכמים, סייענים דיגיטאליים אישיים, התקנים אלקטרוניים 
מוחזקים ביד, לוחות אלקטרוניים, וסט אוזניות ראש עבורם; 
מחשבים; תוכנת מחשב לעיבוד נגינה של קבצי מוסיקה 

דיגיטאליים.                                                                    
                                                                    

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

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

U.S.A., 05/07/2013, No. 86003374 ארה"ב, 05/07/2013, מספר 86003374

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 46830/04/2015



HELLMANN'S SQEASY

Trade Mark No. 261753 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Conopco, Inc.

Address: 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New 
Jersey, 07632, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 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

Mayonnaise; dressings for salad; ketchup; tomato 
sauce; sauces (condiments); relish (condiments); 
chutneys (condiments); mustard; vinegar; 
sandwiches; all included in class 30.

מיונז; רטבים לסלט; קטשופ; רוטב עגבניות; רטבים (תבלינים); 
תיבולים (תבלינים); צ'אטני (תבלינים); חרדל; חומץ; כריכים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     

                              

י"א אייר תשע"ה - 46930/04/2015



Trade Mark No. 261754 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Meizu Technology Co., Ltd.

Address: Meizu Technology Building,, Zhuhai City, 
Guangdong, Technology & Innovation Coast, People's 
Republic of China

(a limited liability company incorporated under the laws of 
the 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

Plugs, sockets and other contacts (electric 
connections); transformers (electricity); armatures 
(electricity); theft prevention installations, electric; 
eyeglasses; galvanic cells; chargers for electric 
batteries; data processing apparatus; computer 
software, recorded; computer operating programs, 
recorded; notebook computers; computer game 
programs; computer programs (downloadable 
software); laptop computers; time recording 
apparatus; phototelegraphy apparatus; electronic 
notice boards; telephone apparatus; video 
telephones; portable telephones; hands free kits for 
phones; frames for  photographic transparencies; 
television apparatus; headphones; cameras 
(photography); materials for electricity mains (wires, 
cables); integrated circuits; bags adapted for laptops; 
sleeves for laptops; telephone set sheath; cell phone 
straps; portable media players; all included in class 9.

תקעים, שקעים וקונטקטים אחרים (חיבורים חשמליים); שנאים 
(חשמל); עוגנים (חשמל); התקנות למניעת גניבות, חשמלי; 
משקפיים; תאים גלווניים; מטענים לסוללות חשמליות; התקני 
עיבוד נתונים; תוכנת מחשב, מוקלטת; תוכניות הפעלת מחשב, 
מוקלטת; מחשבי נוטבוק; תוכנות משחק מחשב; תוכנות מחשב 
(תוכנה להורדה); מחשבים ניידים; מכשירי הקלטת זמן; התקן 
פקס; לוחות מודעות אלקטרוניות; התקן טלפון; טלפוני וידאו; 
טלפונים ניידים; ערכות ניידות לטלפון; מסגרות לשקפי צילום; 
התקן טלוויזיה; אזניות; מצלמות (תמונות); חומרים ליסודות 
חשמל (חוטים, כבלים); מעגלים משולבים; תיקים מותאמים 
למחשבים ניידים; כיסויים למחשבים ניידים; סט נרתיקי טלפון; 
רצועות טלפון סלולרי; נגני מדיה ניידים; הנכללים כולם בסוג 9.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

י"א אייר תשע"ה - 47030/04/2015



Trade Mark No. 261755 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zhongshan Sirui Photographic Equipment 
Industry Co., Ltd

Address: The Third Industrial District, Wuguishan Town, 
Zhongshan, Guangdong Province, People's Republic of 
China

(a limited liability company incorporated under the laws of 
the 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

Tripods for cameras; stands for photographic 
apparatus; filters (photography); carriers for dark 
plates (photography); monitoring apparatus, electric; 
cases especially made for photographic apparatus 
and instruments; objectives (lenses) (optics); drying 
racks (photography); lenses for astrophotography; all 
included in class 9.

חצובות למצלמות; מעמדים למנגנוני צילום; מסננים (צילום); 
נשאים לצלחות כהות (צילום); התקן ניטור, חשמלי; נרתיקים 
שנעשו במיוחד עבור התקני ומכשירי צילום; עדשות (עדשות) 
(אופטיקה); מדפי ייבוש (צילום); עדשות לצילום אסטרונומים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                          

י"א אייר תשע"ה - 47130/04/2015



Trade Mark No. 261760 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 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: 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: 11 סוג: 11

Water purification installations; water filtering 
apparatus; filters for water purifying; fiber for water 
purifying filters [hollow fiber]; all included in class 11

התקנים לטיהור מים; מתקנים לסינון מים; מסננים לטיהור מים; 
סיבים עבור מסננים לטיהור מים [סיבים חלולים]; הנכללים כולם 
בסוג 11                                                                         

            

Class: 40 סוג: 40

Treatment of waste water; purification of water; rental 
of water purifying apparatus; all included in class 40

טיפול במי פסולת; טיהור מים; השכרת מתקנים לטיהור מים; 
הנכללים כולם בסוג 40                                                     

                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/10/2013, No. 45-2013-
0005971

דרום קוריאה, 17/10/2013, מספר 45-2013-0005971

Class: 11 סוג: 11

Class: 40 סוג: 40

י"א אייר תשע"ה - 47230/04/2015



נעמה

Trade Mark No. 261762 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shderat Hameatzvim Ltd שם: שדרת המעצבים בע"מ

Address: 45 Pinkas Street, Netanya, 42377, Old 
Industrial Zone, Israel

כתובת : פנקס 45, נתניה, 42377, אזה"ת ישן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: Derech Menahem Begin 55, 5th floor, Tel Aviv, 
67138, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 55, קומה ה', תל אביב, 67138, 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 אייר תשע"ה - 47330/04/2015



ZBOM

Trade Mark No. 261766 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zbom Cabinets Co., Ltd

Address: No.19 Lianshui Road, Luyang Industry, District, 
Hefei, Anhui, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: Derech Menahem Begin 55, 5th floor, Tel Aviv, 
67138, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 55, קומה ה', תל אביב, 67138, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lamps; Bread Toasters` Refrigerators; Extractor 
hoods for kitchens; Hearths; Taps [faucets]; Toilets 
[water-closets]; Sterilizers; Pocket warmers; Lighters; 
Coffee machines, electric; Gas burners; Flush tanks; 
Microwave ovens [cooking apparatus]; 
Roasters;Cooking utensils, electric; Pressure cookers 
[autoclaves], electric; Heaters for baths; Water 
purification installation; all included in class 11.

מנורות; מצנמי לחם; מקררים; מנדפים למטבח; קמינים; ברזים; 
שירותים; מעקרים; מכשירי כיס לחימום; מציתים; מכונות קפה 
חשמליות; מבערי גז; מיכלי הדחה; תנורי מיקרוגל (כלי בישול); 

תנורי קלייה; כלי בישול חשמליים; סירי לחץ [אוטקלב] 
חשמליים; תנורים לאמבטיות; מתקנים לטיהור מים; כולם בסוג 
                                                                               .11
                                                                                    
                                                                                    

    

י"א אייר תשע"ה - 47430/04/2015



Trade Mark No. 261785 מספר סימן

Application Date 24/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187404 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JetBrains s.r.o.

Address: Na hřebenech II 1718/10, CZ-147 00 Praha 4 - 
Nusle, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software.

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

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

Czech Republic, 23/04/2013, No. 503811 הרפובליקה הצ'כית, 23/04/2013, מספר 503811

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 47530/04/2015



Trade Mark No. 261787 מספר סימן

Application Date 06/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187421 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EMPERADOR DISTILLERS, INC.

Address: 7th Floor, 1880 Eastwood Avenue, Eastwood 
Cyberpark,188 E. Rodriguez Jr. Avenue (C5, 
Bagumbayan (Libis), Quezon City 1110, Philippines

(Philippines Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whisky, rum, gin and brandy.

י"א אייר תשע"ה - 47630/04/2015



Trade Mark No. 261788 מספר סימן

Application Date 04/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187440 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

Safety and protection helmets; protective helmets for 
motorcyclists, cyclists and drivers; protective helmets 
for sports in general; protective helmets and masks 
for workers and for prevention of accidents and parts 
for protective helmets.

י"א אייר תשע"ה - 47730/04/2015



Trade Mark No. 261792 מספר סימן

Application Date 25/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187479 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ESTEBAN

Address: Zone industrielle, BP 15, F-34880 LA 
LAVERUNE, France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air fragrancing apparatus; electric apparatus for air 
fragrancing.

י"א אייר תשע"ה - 47830/04/2015



Trade Mark No. 261793 מספר סימן

Application Date 27/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187485 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HERMES INTERNATIONAL

Address: 24 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 
PARIS, France

(France Société en commandite par actions)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Glassware for table arts, namely drinking glasses, 
decanters, glass tableware, cups, porcelain items for 
table arts, trinket baskets of porcelain, tableware of 
porcelain, earthenware for table arts.

י"א אייר תשע"ה - 47930/04/2015



Trade Mark No. 261794 מספר סימן

Application Date 01/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187515 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software and software 
applications that enable electronic communications 
network users to create, upload, bookmark, view, 
annotate, and share data, information and media 
content; software, downloadable or prerecorded, in 
the nature of a mobile application; software 
downloadable via electronic communications 
networks and wireless devices; software to facilitate 
business promotion, connecting social network users 
with businesses; electronic publications; computer e-
commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer network.

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services; advertising and 
marketing services, namely promoting the products 
and services of others; business data analysis; 
business monitoring and consulting services, namely, 
data and behavior analysis to provide strategy, 
insight, and marketing guidance, and for analyzing, 
understanding and predicting behavior and 
motivations, and market trends; promoting the goods 
and services of others by means of operating an 
online platform with links to the resources of others; 
providing an online searchable database featuring 
goods of others; electronic commerce services, 
namely, providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and 
sales purposes.

Class: 38 סוג: 38

Electronic bulletin board services.

י"א אייר תשע"ה - 48030/04/2015



 Owners

Name: Pinterest, Inc.

Address: 808 Brannan Street, San Francisco CA 94103, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Providing a platform featuring technology that 
enables Internet users to create, upload, bookmark, 
view, annotate, and share data, information and 
multimedia content; computer services, namely, 
creating an online community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in social 
networking services in the field of general interest; 
providing a website featuring non-downloadable 
software; providing a platform featuring non-
downloadable software; hosting an interactive 
platform and online non-downloadable software for 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
sharing and transmitting messages, comments, 
multimedia content, photos, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content; 
developing and hosting a server on a global 
computer network for the purpose of facilitating e-
commerce via such a server; platform and facility for 
mobile device communication; platform and facility 
for networked communications.

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; providing 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.

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

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

U.S.A., 02/08/2012, No. 85694131 ארה"ב, 02/08/2012, מספר 85694131

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

י"א אייר תשע"ה - 48130/04/2015



Trade Mark No. 261799 מספר סימן

Application Date 27/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187587 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Foscarini S.R.L.

Address: Via Delle Industrie, 27, I-30020 Marcon (VE), 
Italy

(ITALY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Table lamps, wall lamps, outdoor lamps, hanging 
lamps, ceiling lights, floor lights, fitted lights, modular 
lamps, of metal and glass, modular style chandeliers 
of glass, lamps, lamps in general, lamps of materials 
of all kinds.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/12/2012, No. 
011394905

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/12/2012, מספר 
011394905

Class: 11 סוג: 11

י"א אייר תשע"ה - 48230/04/2015



Trade Mark No. 261800 מספר סימן

Application Date 25/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187598 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JetBrains s.r.o.

Address: Na hřebenech II 1718/10, CZ-147 00 Praha 4 - 
Nusle, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software.

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

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

Czech Republic, 23/04/2013, No. 503813 הרפובליקה הצ'כית, 23/04/2013, מספר 503813

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 48330/04/2015



Trade Mark No. 261801 מספר סימן

Application Date 25/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187599 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JetBrains s.r.o.

Address: Na hřebenech II 1718/10, CZ-147 00 Praha 4 - 
Nusle, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software.

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

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

Czech Republic, 23/04/2013, No. 503814 הרפובליקה הצ'כית, 23/04/2013, מספר 503814

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 48430/04/2015



Trade Mark No. 261802 מספר סימן

Application Date 25/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187600 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JetBrains s.r.o.

Address: Na hřebenech II 1718/10, CZ-147 00 Praha 4 - 
Nusle, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software.

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

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

Czech Republic, 23/04/2013, No. 503815 הרפובליקה הצ'כית, 23/04/2013, מספר 503815

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 48530/04/2015



Trade Mark No. 261804 מספר סימן

Application Date 25/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187602 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JetBrains s.r.o.

Address: Na hřebenech II 1718/10, CZ-147 00 Praha 4 - 
Nusle, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software.

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

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

Czech Republic, 23/04/2013, No. 503812 הרפובליקה הצ'כית, 23/04/2013, מספר 503812

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 48630/04/2015



Trade Mark No. 261848 מספר סימן

Application Date 07/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1188122 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"א אייר תשע"ה - 48730/04/2015



Class: 7 סוג: 7

Machines for transporting bottles and crates returned 
for reuse or recycling; machines for receiving and 
storing of bottles and crates returned for reuse or 
recycling; machines for transporting metal and plastic 
cans returned for recycling, machines for receiving 
and storing metal and plastic cans returned for 
recycling; bottle and can crushing machines, bottle 
and can compacting machines; crushing, flattening, 
fractionating, granulating and sorting machines for 
bottles and cans; conveyors for bottles and bottle 
feed out machines; conveyors for cans and can feed 
out machines; conveyor belts for use in returning 
crates; liquid container guiding machines, namely, 
machines for sorting containers to specified storage 
areas; vertical conveyors for bottles and bottle feed 
out machines; return machines, namely, automated 
machines for accepting and identifying the material 
properties and deposit or other reward value of 
empty rigid or semi-rigid containers for recycling and 
reuse of non-reward or non-refund bottles, cans, 
plastic materials, paper products, metal, waste or 
trash; return machines, namely, automated machines 
for accepting and identifying the material properties 
and deposit or other reward value of empty rigid or 
semi-rigid containers for recycling and reuse of 
rewardable or refundable bottles, cans, plastic 
materials, paper products, metal, waste or trash; 
bottle soft drop collecting machine, namely, a 
machine with a storage bin for raising and lowering a 
movable bottom for the purpose of avoiding the 
breakage of glass containers dropped into the bin; 
compaction machines; waste compacting machines; 
waste disposer machines; waste processing 
machines, including sensor-based machines for 
analyzing and sorting materials collected from 
household, commercial and industrial waste streams; 
baling machines; machines, namely sensor-based 
sorting machines for sorting of metal ores, uranium, 
coal, gemstones and slag; machine tools, namely, 
tools for use in the field of mining mineral and metal 
ores, uranium, coal, gemstones and slag; sorting 
machines for chemical processing; conveyor belts; 
sorting machines with an opto-electric sorting 
function for sorting mineral and metal ores, uranium, 
coal, gemstones and slag; conveyor belts with 
electromechanical sorting apparatus; sensor-based 
machines for analyzing and sorting agricultural raw 
materials, pharmaceutical products, meat, seafood, 
poultry, vegetables, fruit and other foodstuffs; return 
vending machines; electronically controlled automatic 
bottle, can or crate return reward machines; 
electronically controlled reward or deposit return 
vending machine with a lottery ticket dispenser.

י"א אייר תשע"ה - 48830/04/2015



Class: 9 סוג: 9

Spectrum analysers, namely, optical spectrometers 
used to recognize material types and material 
properties; diffractive optical elements, namely, 
diffractive gratings and synthetic composite 
holographic gratings for use in spectrum analyzers, 
namely, optical spectrometers used to recognize 
material types or material properties; electronically 
controlled apparatus for recognizing or identifying 
bottles or cans by color, type of material, information 
indicia, shape, weight, material transparency and 
material defects, namely, sorting data generating 
units as required for proper material recycling or item 
reuse; apparatus for automatic identification and 
recognition of bottles or metal cans or beverages; 
electronically operated printers and displays, namely, 
return deposit ticket printers and information displays 
to instruct users and maintenance personnel on how 
to set up and use reverse vending machines; radio 
frequency tags and labels, namely, radio frequency 
based recycling and deposit information tags and 
labels; electronically or optically readable cards, 
namely, electronically or optically based recycling 
and deposit information cards; electronically or 
optically writable cards, namely, electronically or 
optically based recycling and deposit information 
cards; computer programs recorded on magnetic and 
electronic media for use with beverage container 
return vending machines; computer software and 
hardware for use with beverage container return 
vending machines; optical detectors; color line 
cameras and metal sensors for sorting metals, glass, 
building site rubble, electronic waste, slag, granulate, 
wood and bulk solids; optical apparatus, namely, 
imaging spectrometers and color cameras for 
recognition and sorting of paper, plastics, demolition 
waste, electrical and electronic waste, and other 
organic and inorganic materials; X-ray producing 
apparatus, namely, X-ray transmission imagers and 
X-ray fluorescence analyzers for radiation of metal, 
glass, building site rubble, electronic waste, slag, 
granulate, wood and bulk solids; sorting installations 
and apparatus, namely, equipment for sensor-based 
recognition and pneumatic extraction of metal ores, 
uranium, coal, gemstones and slag; optical 
equipment and electromechanical equipment for 
sorting installations and sorting apparatus, namely, 
dry bulk separation equipment in the nature of sensor 
based scanners and pneumatic extractors; data 
processors and electronic speed controllers for 
sorting installations; computer software for sensor 
data processing and material classification; computer 
hardware; apparatus for the transmission of image 
information, namely, video transmission apparatus; 
optical apparatus, namely, imaging spectrometers for 
analyzing and sorting agricultural raw materials, 
pharmaceutical products, meat, seafood, poultry, 
fruit, vegetables, and other foodstuffs.

י"א אייר תשע"ה - 48930/04/2015



Class: 40 סוג: 40

Recycling of bottles, cans, plastic materials, metals, 
paper products, waste and trash; destruction of 
waste and trash, metals, glass, building site rubble, 
electronic waste, slag, granulate, wood and bulk 
solids; treatment and transformation, namely, 
compaction, flattening, shredding, chipping, 
granulating, flaking and baling, of waste and trash, 
metals, glass, building site rubble, electronic waste, 
slag, granulate, wood and bulk solids; automated 
sorting of diverse materials such as minerals, 
foodstuffs, agricultural raw materials, pharmaceutical 
products, and recyclable and other waste items, 
namely, sorting of bulk goods into one or more 
material streams.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, concerning the 
development of apparatus for industrial sorting of 
goods, namely, engineering services in the field of 
industrial sorting apparatus, mechanical research and 
development in the field of machines for industrial 
sorting of goods; design and development of 
computers, electronics and software for use in 
industrial sorting apparatus; installation construction, 
namely, sorting plant engineering; computer software 
design for others, namely, creation of sorting 
algorithms within the framework of computer 
programs and fixed-circuit hardware; consultancy and 
design for the use of computer software; computer 
software maintenance; remote monitoring of reverse 
vending installations for remote analysis and control 
functions for deposit refund transactions and remote 
maintenance functions; remote monitoring of sorting 
installations for remote analysis and control functions 
for sorting operations and remote maintenance, 
namely remote computer network technical 
monitoring and software maintenance services; 
industrial analysis services, namely, computer 
software technical performance monitoring.

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

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

Norway, 16/12/2011, No. 201114565 נורבגיה, 16/12/2011, מספר 201114565

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 49030/04/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The colours 
blue and black are claimed as a feature of the mark. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: Tomra Systems ASA

Address: Drengsrudhagen 2, N-1370 Asker, Norway

(Norway A Corporation)

י"א אייר תשע"ה - 49130/04/2015



Trade Mark No. 261880 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1188548 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: METAVENTION, INC.

Address: 7800 Equitable Drive, Suite 150, Eden Prairie 
MN 55344, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments for use in 
surgery; medical devices to treat intravascular sites; 
surgical instruments for use in neuromodulation.

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

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

U.S.A., 12/06/2013, No. 85957695 ארה"ב, 12/06/2013, מספר 85957695

Class: 10 סוג: 10

י"א אייר תשע"ה - 49230/04/2015



Trade Mark No. 261881 מספר סימן

Application Date 12/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1188573 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rentschler Biotechnologie GmbH

Address: Erwin-Rentschler-Strasse 21, 88471 Laupheim, 
Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services for research, 
production and manufacturing of recombinant 
peptides and proteins and their derivates as well as 
other biologics in the field of animal cell-based 
biotechnology.

Class: 44 סוג: 44

Medical services and veterinary services, namely, 
services for medical or veterinary research, services 
for production and manufacturing of recombinant 
peptides and proteins and derivates as well as other 
biologics, all in the field of animal cell-based 
biotechnologies as part of medical and veterinary 
services, all in class 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)

European Community Trade Mark, 13/02/2013, No. 
011569721

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/02/2013, מספר 
011569721

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

י"א אייר תשע"ה - 49330/04/2015



Trade Mark No. 261882 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1188574 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bray International, Inc.

Address: 13333 WESTLAND EAST BLVD, Houston TX 
77041, U.S.A.

(Texas, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal valves not being parts of 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)

U.S.A., 21/05/2013, No. 85938005 ארה"ב, 21/05/2013, מספר 85938005

Class: 6 סוג: 6

Valves of metal, other than parts of machines.

י"א אייר תשע"ה - 49430/04/2015



Trade Mark No. 261886 מספר סימן

Application Date 13/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1188623 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio speakers; wireless indoor and outdoor 
speakers; mid-range speakers; surround sound 
speakers; audio amplifiers; tweeters; audio visual 
receivers; computer hardware; wireless network 
repeaters; wireless network extenders; wireless 
computer peripherals; wireless digital media systems 
comprised of audio-visual hardware, wireless network 
hardware and audio-visual control hardware and 
software for transmitting, delivering, receiving, 
reproducing, processing and streaming digital media; 
digital media system hardware and components 
thereof, namely audio-visual hardware, wireless 
network hardware and audio-visual control hardware 
and software for transmitting, delivering, receiving, 
reproducing, processing and streaming digital media; 
digital media network controllers, repeaters, and 
components thereof; computer hardware for use in 
extending wireless digital media systems and 
networks; computer hardware and software for use in 
connecting and operating wireless digital media 
systems, components, sound equipment and digital 
media networks; computer hardware and software for 
wireless digital content delivery and transmission; 
computer hardware and software for transmitting, 
delivering, receiving, reproducing, processing and 
streaming digital media, data, music and audio files; 
wireless devices for transmitting, delivering, 
receiving, reproducing, processing and streaming 
digital media, data, music and audio files; computer 
hardware and software for organizing, manipulating, 
transmitting, and reviewing digital media, data, music 
and, audio files; wireless devices for organizing, 
manipulating, transmitting, and reviewing digital 
media, data, music and audio files; digital media 
distribution systems comprised of audio-visual 
hardware, wireless network hardware and audio-
visual control hardware and software for transmitting, 
delivering, receiving, reproducing, processing and 
streaming digital media; digital media systems 
comprised of audio-visual hardware, wireless network 
hardware and audio-visual control hardware and 
software for transmitting, delivering, receiving, 
reproducing, processing and streaming digital media; 
digital media hubs; digital media receivers; home 
theater systems comprised of audio-visual hardware, 
wireless network hardware and audio-visual control 
hardware and software for transmitting, delivering, 
receiving, reproducing, processing and streaming 
digital media; surround sound systems; stereos for 
personal, residential or commercial use; bass 
speakers; woofers.

י"א אייר תשע"ה - 49530/04/2015



 Owners

Name: SONOS, INC.

Address: 223 E. De La Guerra Street, Santa Barbara CA 
93101, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

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

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

U.S.A., 14/03/2013, No. 85876774 ארה"ב, 14/03/2013, מספר 85876774

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 49630/04/2015



Trade Mark No. 261888 מספר סימן

Application Date 01/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1188650 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gabriela Perezutti Souza

Address: 81 Horatio Street, New York NY 10014, U.S.A.

(Netherlands Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags, purses, wallets, athletic bags, carry-all 
bags, tote bags, wristlet bags, key cases, overnight 
bags, luggage, umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; namely, shirts, blouses, tops, t-shirts, pants, 
slacks, jeans, skirts, dresses, jackets, underwear, 
belts, headwear and footwear.

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

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

U.S.A., 16/10/2013, No. 86093126 ארה"ב, 16/10/2013, מספר 86093126

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"א אייר תשע"ה - 49730/04/2015



Trade Mark No. 261889 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1188651 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Ready to use concrete; concrete; concrete floors; 
concrete panels; concrete piles; concrete beams; 
concrete walls; blocks of concrete.

Class: 37 סוג: 37

Concrete pouring and forming for buildings and other 
commercial or public concrete structures; coating of 
concrete.

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

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

Latvia, 29/08/2013, No. M-13-977 M-13-977 לטביה, 29/08/2013, מספר

Class: 19 סוג: 19

Class: 37 סוג: 37

י"א אייר תשע"ה - 49830/04/2015



Conditions/Disclaimers

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

Red, black and white.

 Owners

Name: PRIMETEH, AS

Address: Šmerja iela 3, LV-1006 Rīga, Latvia

(Joint stock company)

י"א אייר תשע"ה - 49930/04/2015



Trade Mark No. 261891 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1188659 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhuhai HaoYinBao Printing Consumables Co., 
Ltd.

Address: 2nd Floor, Phase 2 workshop, No.3 Pingxi 5th 
Road,Nanping Technical Industrial, Zhuhai City, 
Guangdong Province, People's Republic of China

(China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Colorants; dyes; colorants for beverages; printing ink; 
carbon powder for copiers; ink box for computer, 
printer, word processor; ink tank for laser printers; 
paints; colophony; protective preparations for metals.

י"א אייר תשע"ה - 50030/04/2015



Trade Mark No. 261922 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1199250 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY

שם: הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

Address: Haifa, 32000, Technion City, Israel כתובת : חיפה, 32000, קרית הטכניון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel  Ben-Ari,  Adv.

Address: Haifa, Israel

שם: רחל בן-ארי, עו"ד

כתובת : שד' מוריה 50, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, academic aducation, technological and 
scientific education

חינוך, השכלה גבוה, השכלה אקדמית, חינוך טכנולוגי, הנדסי 
ומדעי                   

Class: 42 סוג: 42

Scientific, technological and industrial research and 
iDevelopment

מחקר ופיתוח מדעי, טכנולוגי ותעשייתי                                 
                              

י"א אייר תשע"ה - 50130/04/2015



Trade Mark No. 261933 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים: שחור אפור וכחול הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Jacob Shnitman שם: יעקב שניטמן

Address: Yud.L. Peretz 32, Haifa, 33306, Israel כתובת : י.ל. פרץ 32, חיפה, 33306, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer Software תוכנת מחשב               

י"א אייר תשע"ה - 50230/04/2015



Trade Mark No. 261934 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: Blue, Light Blue, 
Green, Olive Green, Orange and Red as shown in 
the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: כחול, תכלת, ירוק, ירוק זית, כתום 
ואדום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Aviad Aviram שם: אביעד אבירם

Address: 32 Bloch St. Appartment 5, Tel-Aviv - Yaffo, 
6416138, Israel

כתובת : בלוך 32 דירה 5, תל אביב-יפו, 6416138, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer & Ady Kaplan & Co., 
Adv.

Address: "Beit Zion",  41-45 Rothshild Blvd., Tel Aviv, 
6578401, Israel

שם: זיסמן, אהרוני, גייר  & עדי קפלן ושות', עו"ד

כתובת : "בית ציון", שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, 
6578401, 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 אייר תשע"ה - 50330/04/2015



הטכניון
Technion

Trade Mark No. 261965 מספר סימן

Application Date 23/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY

שם: הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

Address: Haifa, 32000, Technion City, Israel כתובת : חיפה, 32000, קרית הטכניון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel  Ben-Ari,  Adv.

Address: Haifa, Israel

שם: רחל בן-ארי, עו"ד

כתובת : שד' מוריה 50, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, academic education, technological and 
scientific education

חינוך, השכלה גבוהה, השכלה אקדמית, חינוך טכנולוגי, הנדסי 
ומדעי                 

Class: 42 סוג: 42

Scientific, technological and industrial research and 
industrial research and Development

מחקר ופיתוח מדעי, טכנולוגי ותעשייתי                                
                                                                              

י"א אייר תשע"ה - 50430/04/2015



Trade Mark No. 261971 מספר סימן

Application Date 24/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; sporting and cultural activities ; 
all included in class 41.

הענקת אימונים; פעילות ספורט ותרבות ; הנכללים כולם בסוג 
                                                   .41

י"א אייר תשע"ה - 50530/04/2015



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: orange and green 
as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: כתום וירוק הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Amit Hadad שם: עמית חדד

Address: Shalom Ash 4 St., Tel-Aviv, Israel כתובת : שלום אש 4, תל אביב, ישראל

Name: Or Maoz שם: אור מעוז

Address: Shalom Ash 4 St., Tel Aviv, Israel כתובת : שלום אש 4, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Menachem Begin St., Levinstein Tower, 12 
Fl., Tel Aviv, 66183, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, קומה 12, תל 
אביב, 66183, ישראל

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

י"א אייר תשע"ה - 50630/04/2015



Trade Mark No. 261980 מספר סימן

Application Date 25/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Na'ale Naot Agricultural Cooperative Society 
for Business Ltd.

שם: נעלי נאות אגש"ח לעסקים בע"מ

Address: D.N. Upper Galilee, P.O.B. 1, Kibbutz Naot 
Mordechai, 12120, Israel

כתובת : ד.נ. גליל עליון, נאות מרדכי, 12120, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kuperschmit and Goldstein, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Natar, 4059300, Israel

שם: קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 4059300, 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 אייר תשע"ה - 50730/04/2015



Trade Mark No. 261991 מספר סימן

Application Date 26/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tuvia Applestein Advanced Office Furniture 
Ltd.

שם: טוביה אפלשטיין ריהוט משרדי מתקדם בע"מ

Address: 38 Ben Zvi, Givataim, 53633, Israel כתובת : בן צבי 38, גבעתיים, 53633, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: 29 Hammered st, P.O.B. 50264, Tel Aviv, 
6150201, lndustry House, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : רח' המרד 29, ת.ד. 50264, תל אביב, 6150201, בית 
התעשייה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture in class 20       .20 רהיטים; הנכללים בסוג

י"א אייר תשע"ה - 50830/04/2015



BLENDING ZONE

Trade Mark No. 261998 מספר סימן

Application Date 29/12/2013 תאריך הגשה

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

Software for creation of optical lenses. תוכנה ליצירת עדשות אופטיות.                           

י"א אייר תשע"ה - 50930/04/2015



ביוגנוסטיקה
BIOGNOSTICA

Trade Mark No. 262003 מספר סימן

Application Date 26/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yael Avnon שם: יעל אבנון

Address: 7/5 Hachaluz St., Hrzeliya, Israel כתובת : החלוץ 7/5, הרצליה, 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: 44 סוג: 44

Alternative medical services, namely alternative 
medical diagnostic, naturopathy and alternative blood 
tests; all included in class 44.

שירותי רפואה אלטרנטיבית, דהיינו אבחון רפואי אלטרנטיבי, 
שירותי נטורופתיה ואבחון אלרנטיבי לבדיקות דם; הנכללים 

כולם בסוג 44.                             

י"א אייר תשע"ה - 51030/04/2015



Trade Mark No. 262010 מספר סימן

Application Date 26/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gal-Ad Beverages Ltd. שם: גל-על מוצרי שתייה בע"מ

Address: P.O.B. 5444, Kiriat Bialik, 27151, Israel כתובת : ת.ד. 5444, קריית ביאליק, 27151, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water treatment devices for domestic and 
commercial usage being water purifier; all included in 
class 11.

התקני טיפול ביתי ומסחרי במים, דהיינו יחידות טיהור; 
הנכללים כולם בסוג 11.                                                     

              

י"א אייר תשע"ה - 51130/04/2015



Trade Mark No. 262013 מספר סימן

Application Date 30/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sloki Gil שם: סלוקי גיל

Address: Store 53-54, Beer-Yaokov, Tsrifin, Israel כתובת : צריפין - באר יעקב, באר שבע, חנות 53-54, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Tomato, cucumber, eggplant, zucchini, cherry 
tomatoes, red pepper, green pepper, yellow pepper, 
hot pepper, cabbage, kohlrabi, pumpkin, orange 
pepper.

עגבניה, מלפפון, חצילים, קישואים, עגבניות שרי, פלפל אדום, 
פלפל ירוק, פלפל צהוב, פלפל חריף, כרוב לבן, קולורבי, דלעת, 

פלפל כתום.                                                   

י"א אייר תשע"ה - 51230/04/2015



Trade Mark No. 262024 מספר סימן

Application Date 26/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kol Bo Hatzi Chinam LTD שם: כל בו חצי חינם בע"מ

Address:  ,המחלקה המשפטית, רח' המרכבה 31 אזור התעשיה
חולון, 5885119, ישראל

כתובת : המחלקה המשפטית, רח' המרכבה 31 אזור התעשיה, 
חולון, 5885119, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts 
(Including canned fish and canned meat); preserved, 
frozen,dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats; Sugar-free products ; all included in 
class 29

בשר, דגים, עופות וציד (כולל שימורי דגים ושימורי בשר) 
תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; 

ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני 
מאכל ; מוצרים ללא סוכר; הנכללים כולם בסוג 29                 
                                                                                    

                  

י"א אייר תשע"ה - 51330/04/2015



VERTICA PULSE

Trade Mark No. 262164 מספר סימן

Application Date 16/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

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

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for management and analysis of 
social media and networking data; computer 
software; all included in class 9.

תוכנת מחשב לניהול וניתוח מדיה חברתית ורשתות נתונים; 
תוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                                   

                                                  

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

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

U.S.A., 10/09/2013, No. 86/060306 ארה"ב, 10/09/2013, מספר 86/060306

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 51430/04/2015



Trade Mark No. 262345 מספר סימן

Application Date 23/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152429 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cave Springs, Inc.

Address: 2751 Centerville Road, Wilmington DE 19808, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Women's maternity clothing, namely blouses, suits, 
blazers, jumpers, dresses, jackets, long and short 
coats, sweaters, lingerie, scarves, swimwear, 
exercise wear, tennis suits, jumpsuits, tops, tunics, 
shorts, skirts, jeans, and short sets.

י"א אייר תשע"ה - 51530/04/2015



Trade Mark No. 262550 מספר סימן

Application Date 01/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1190799 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Meizu Technology Building, Technology & 
Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, People's Republic 
of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bags adapted for laptops; sleeves for laptops; data 
processing apparatus; computer software (recorded); 
computer operating programs, recorded; notebook 
computers; computer game programs; downloadable 
ring tones for mobile phones; downloadable music 
files; laptop computers; time recording apparatus; 
phototelegraphy apparatus; electronic notice boards; 
telephone apparatus; video telephones; portable 
telephones; hands free kits for phones; cell phone 
cases; cell phone straps; digital photo frames; 
television apparatus; portable media players; 
headphones; cameras (photography); material for 
electricity mains (wires, cables); integrated circuits; 
plugs, sockets and other contacts (electric 
connections); transformers (electricity); low voltage 
power supplies; theft prevention installations, electric; 
eyeglasses; galvanic cells; chargers for electric 
batteries.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/04/2013, No. 
12496966

סין, 26/04/2013, מספר 12496966

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 51630/04/2015



Trade Mark No. 262944 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1192118 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"א אייר תשע"ה - 51730/04/2015



Class: 29 סוג: 29

Ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared for 
human consumption; alginates for culinary purposes; 
anchovy; peanuts, processed; albumen for culinary 
purposes; white of eggs; beans, preserved; soya 
beans, preserved, for food; bouillon; ginger jam; ham; 
fatty substances for the manufacture of edible fats; 
toasted laver; edible birds' nests; peas, preserved; 
mushrooms, preserved; snail eggs for consumption; 
eggs, milk and milk products; eggs; meat extracts; 
seaweed extracts for food; non-alcoholic egg nog; 
fruit chips; low-fat potato chips; lentils, preserved; 
fruit peel; hummus [chickpea paste]; potato flakes; 
fruit, stewed; fruit preserved in alcohol; fruit, 
preserved; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; frozen fruits; crystallized fruits; fish 
fillets; rennet; milk ferments for culinary purposes; 
oysters, not live; tuna fish; truffles, preserved; sea-
cucumbers, not live; tofu; tahini [sesame seed paste]; 
cheese; whey; vegetable soup preparations; soups; 
tripe; preparations for making soup; preparations for 
making bouillon; sausages in batter; sausages; 
salted meats; tomato juice for cooking; vegetable 
juices for cooking; smetana [sour cream]; fat-
containing mixtures for bread slices; cream [dairy 
products]; whipped cream; processed sunflower 
seeds; processed seeds; herrings; sardines; bacon; 
fruit salads; vegetable salads; ryazhenka [fermented 
baked milk]; salted fish; fish, not live; fish, preserved; 
crustaceans, not live; crayfish, not live; apple purée; 
cranberry sauce [compote]; pollen prepared as 
foodstuff; poultry, not live; prostokvasha [soured 
milk]; curd; foods prepared from fish; processed meat 
products; milk products; powdered eggs; jams; 
pickles; liver; pectin for culinary purposes; liver pâté; 
tomato purée; nuts, prepared; coconut, desiccated; 
lobsters, not live; olives, preserved; potato fritters; 
vegetables, dried; vegetables, cooked; vegetables, 
preserved; milk beverages, milk predominating; 
meat, fish, poultry and game; meat, preserved; meat; 
fruit pulp; fish mousses; vegetable mousses; fish 
meal for human consumption; albumin milk; soya 
milk [milk substitute]; milk and milk products; milk; 
mussels, not live; animal marrow for food; almonds, 
ground; shellfish, not live; butter; coconut oil; 
sunflower oil for food; palm kernel oil for food; palm 
oil for food; olive oil for food; linseed oil for culinary 
purposes; sesame oil; coconut butter; colza oil for 
food; cocoa butter; peanut butter; edible oils; edible 
oils and fats; marmalade; piccalilli; margarine; 
onions, preserved; salmon; lecithin for culinary 
purposes; spiny lobsters, not live; kumys [kumyss] 
[milk beverage]; silkworm chrysalis, for human 
consumption; croquettes; buttercream; prawns, not 
live; shrimps, not live; gherkins; bouillon 
concentrates; fruits, tinned [canned (Am.)]; fish, 
tinned [canned (Am.)]; vegetables, tinned [canned 
(Am.)]; meat, tinned [canned (Am.)]; black pudding 
[blood sausage]; milk shakes; clams [not live]; 
isinglass for food; kimchi [fermented vegetable dish]; 
kephir [milk beverage]; sauerkraut; yogurt; processed 
fish spawn; caviar; raisins; charcuterie; fruit-based 
snack food; edible fats; suet for food; lard for food; 
bone oil, edible; coconut fat; yolk of eggs; fruit jellies; 
jellies for food; meat jellies; jellies, jams; gelatine; 
game, not live.

י"א אייר תשע"ה - 51830/04/2015



Class: 30 סוג: 30

Aromatic preparations for food; flavorings 
[flavourings], other than essential oils, for cakes; 
flavorings [flavourings], other than essential oils, for 
beverages; flavorings, other than essential oils; 
coffee flavorings [flavourings]; star aniseed; high-
protein cereal bars; pancakes; noodle-based 
prepared meals; buns; bread rolls; vanillin [vanilla 
substitute]; vanilla [flavoring] [flavouring]; waffles; 
vermicelli [noodles]; natural sweeteners; sausage 
binding materials; binding agents for ice cream 
[edible ices]; sea water for cooking; seaweed 
[condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; cake 
frosting [icing]; glucose for culinary purposes; 
mustard; gluten additives for culinary purposes; 
yeast; yeast, baking-powder; thickening agents for 
cooking foodstuffs; leaven; rice-based snack food; 
cereal-based snack food; artificial coffee; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; dressings 
for salad; fruit jellies [confectionery]; confectionery for 
decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pasta; pâté 
[pastries]; ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery 
ices]; cocoa; cream of tartar for culinary purposes; 
capers; caramels [candy]; curry [spice]; gruel, with a 
milk base, for food; ketchup [sauce]; quiches; gluten 
prepared as foodstuff; sweetmeats [candy]; liquorice 
[confectionery]; peppermint sweets; cinnamon 
[spice]; coffee; unroasted coffee; starch for food; 
crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; 
crushed barley; groats for human food; corn, milled; 
corn, roasted; meat pies; turmeric for food; couscous 
[semolina]; farinaceous foods; noodles; ice for 
refreshment; candy; ice, natural or artificial; edible 
ices; rice cakes; mayonnaise; macaroons [pastry]; 
macaroni; maltose; hominy; marinades; marzipan; 
honey; royal jelly; ice cream; bean meal; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; tapioca flour for food; potato flour 
for food; corn flour; flour; wheat flour; soya flour; 
barley meal; dessert mousses [confectionery]; 
chocolate mousses; muesli; mint for confectionery; 
cocoa beverages with milk; coffee beverages with 
milk; coffee-based beverages; cocoa-based 
beverages; tea-based beverages; chocolate 
beverages with milk; chocolate-based beverages; 
infusions, not medicinal; crushed oats; husked oats; 
nutmegs; stick liquorice [confectionery]; soya bean 
paste [condiment]; pastilles [confectionery]; molasses 
for food; pepper; allspice; peppers [seasonings]; 
pesto [sauce]; biscuits; petit-beurre biscuits; pies; 
pizzas; meat gravies; fondants [confectionery]; 
popcorn; powders for ice cream; baking powder; 
mustard meal; pralines; condiments; meat 
tenderizers, for household purposes; cereal 
preparations; flour-milling products; oat-based food; 
propolis; gingerbread; spices; petits fours [cakes]; 
puddings; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; 
chewing gum; relish [condiment]; rice; wheat germ for 
human consumption; spring rolls; sago; sugar; palm 
sugar; aniseed; linseed for human consumption; 
golden syrup; cake paste; confectionery; baking soda 
[bicarbonate of soda for cooking purposes]; malt for 
human consumption; salt for preserving foodstuffs; 
cooking salt; celery salt; sorbets [ices]; ham glaze; 
soya sauce; tomato sauce; sauces [condiments]; 
spaghetti; seasonings; preparations for stiffening 

י"א אייר תשע"ה - 51930/04/2015



 Owners

Name: TSN Brands LTD

Address: Geneva Place, Waterfront Drive,,P.O. Box 
3469, Road Town, Tortola, Virgin Islands

whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; 
sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca; almond 
paste; tortillas; garden herbs, preserved 
[seasonings]; vinegar; beer vinegar; vinegar, sauces 
[condiments]; ferments for pastes; halvah; bread; 
unleavened bread; corn flakes; oat flakes; chips 
[cereal products]; chicory [coffee substitute]; tea; iced 
tea; chutneys [condiments]; cheeseburgers 
[sandwiches]; chow-chow [condiment]; saffron 
[seasoning]; chocolate; malt extract for food; 
essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils; husked barley.

Class: 32 סוג: 32

Aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer water; 
soda water; waters [beverages]; aerated water; 
mineral water [beverages]; table waters; kvass [non-
alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; 
lemonades; peanut milk [non-alcoholic beverage]; 
milk of almonds [beverage]; non-alcoholic beverages; 
isotonic beverages; non-alcoholic honey-based 
beverages; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey 
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit 
nectars, non-alcoholic; orgeat; powders for 
effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic 
beverage]; syrups for lemonade; syrups for 
beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; 
cider, non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; 
fruit juices; preparations for making aerated water; 
preparations for making liqueurs; preparations for 
making mineral water; preparations for making 
beverages; must; grape must, unfermented; malt 
wort; pastilles for effervescing beverages; sherbets 
[beverages]; non-alcoholic fruit extracts; essences for 
making beverages.
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Trade Mark No. 263167 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0830015 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WIZZ Air Hungary Kft.

Address: BUD Nemzetközi Repulotér, (BUD International 
Airport) 221. ép., H-1185 Budapest, Hungary

(Hungary Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water.

Class: 16 סוג: 16

Paper and paper products; brochures, printed matter; 
newspapers, magazines, books.

Class: 21 סוג: 21

Household and gift articles made of glass, porcelain 
and earthenware, utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); glass and 
porcelain ware.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Advertising.

Class: 39 סוג: 39

Transport of passengers; transport of goods; travel 
arrangement.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; publishing.

Class: 43 סוג: 43

Catering services; temporary accommodation.
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Trade Mark No. 263168 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0830763 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water.

Class: 16 סוג: 16

Paper and paper products; brochures, printed matter; 
newspapers, magazines, books.

Class: 21 סוג: 21

Household and gift articles made of glass, porcelain 
and earthenware, utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); glass- and 
porcelain ware.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Advertising.

Class: 39 סוג: 39

Transport of passengers; transport of goods; travel 
arrangement.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; publishing.

Class: 43 סוג: 43

Catering services; temporary accommodation.

י"א אייר תשע"ה - 52230/04/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Purple 
(pantone 2613) and pink (pantone 233). as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: WIZZ Air Hungary Kft.

Address: BUD Nemzetközi Repulotér, (BUD International 
Airport) 221. ép., H-1185 Budapest, Hungary

(Hungary Limited liability company)
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Trade Mark No. 263169 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0850674 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water.

Class: 16 סוג: 16

Paper and paper products; brochures, printed matter; 
newspapers, magazines, books.

Class: 21 סוג: 21

Household and gift articles made of glass, porcelain 
and earthenware, utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); glass and 
porcelain ware.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Advertising.

Class: 39 סוג: 39

Transport of passengers; transport of goods; travel 
arrangement.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; publishing.

Class: 43 סוג: 43

Catering services; temporary accommodation.

י"א אייר תשע"ה - 52430/04/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Purple 
(Pantone 2613) and pink (Pantone 233). as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: WIZZ Air Hungary Kft.

Address: BUD Nemzetközi Repulotér, (BUD International 
Airport) 221. ép., H-1185 Budapest, Hungary

(Hungary Limited liability company)
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Trade Mark No. 263171 מספר סימן

Application Date 29/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0857135 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WIZZ Air Hungary Kft.

Address: BUD Nemzetközi Repulotér, (BUD International 
Airport) 221. ép., H-1185 Budapest, Hungary

(Hungary Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Computer aided transmission of messages and 
images.
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Trade Mark No. 263172 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0857136 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Purple 
(Pantone 2613) and Pink (Pantone 233). as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: WIZZ Air Hungary Kft.

Address: BUD Nemzetközi Repulotér, (BUD International 
Airport) 221. ép., H-1185 Budapest, Hungary

(Hungary Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Computer aided transmission of messages and 
images.

י"א אייר תשע"ה - 52730/04/2015



Trade Mark No. 263176 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0942429 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WIZZ Air Hungary Kft.

Address: BUD Nemzetközi Repulotér, (BUD International 
Airport) 221. ép., H-1185 Budapest, Hungary

(Hungary Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water.

Class: 39 סוג: 39

Transport of passengers; transport of goods; travel 
arrangement.

Class: 43 סוג: 43

Catering services; temporary accommodation.

י"א אייר תשע"ה - 52830/04/2015



Trade Mark No. 263177 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0942430 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WIZZ Air Hungary Kft.

Address: BUD Nemzetközi Repulotér, (BUD International 
Airport) 221. ép., H-1185 Budapest, Hungary

(Hungary Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water.

Class: 39 סוג: 39

Transport of passengers; transport of goods; travel 
arrangement.

Class: 43 סוג: 43

Catering services; temporary accommodation.
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GOPRO 

Trade Mark No. 263204 מספר סימן

Application Date 23/02/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photographic equipment, namely cameras, digital 
cameras, video cameras; portable handheld 
electronic devices for recording, storage, 
transmission or reproduction of photographic, video 
and multimedia content; cases, housings, and 
accessories for cameras, namely, batteries, lenses, 
digital photo viewers, wireless adapters, power 
adapters, adapter rings for attaching objects to 
cameras, remote controls, microphones, SD cards, 
photographic flash units, mounting devices for 
photographic equipment, tripods and camera straps; 
cases and bags for photographic apparatus; 
computer software for use in connection with 
photographic and video equipment and cameras; 
desktop and mobile photo and video editing software; 
computer software and software applications for use 
in uploading, downloading, editing, storing, 
distributing and sharing photographic and video 
content via global and local computer networks and 
via mobile devices; downloadable user generated 
photos and videos in the field of general interest

ציוד צילום, דהיינו, מצלמות, מצלמות דיגיטאליות, מצלמות 
וידאו; התקנים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד המשמשים 
להקלטה, אחסון, שידור או שחזור של תוכן צילומי, וידאו או 
מולטימדיה; תיקים, אחסון ואביזרים נלווים למצלמות, דהיינו, 
סוללות, עדשות, מכשירים לצפייה דיגיטאלית בתמונות, 
מתאמים אלחוטיים, מתאמי כוח, טבעות מתאמים לחיבור 

 ,SD פריטים למצלמה, שלטי רחק, מיקרופונים, כרטיסי זיכרון
יחידות פלאש לצילום, התקנים להרכבה לציוד צילום, חצובות 
ורצועות למצלמה; אריזות ותיקים לציוד צילום; תוכנות מחשב 
לשימוש בחיבור עם ציוד ומצלמות לצילום ולווידאו; תוכנות 
מחשב לעריכה של תמונות וסרטי וידאו למחשבים שולחניים 
ומכשירים ניידים; תוכנות מחשב ויישומי מחשב לשימוש 

בהעלאה, הורדה, עריכה, אחסון, הפצה ושיתוף תכני צילום 
ווידאו דרך רשתות מחשבים גלובאליות ומקומיות ודרך התקנים 

ניידים; תמונות וסרטי ווידאו המיוצרים על ידי המשתמש 
הניתנים להורדה בתחומי עניין כלליים.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 38 סוג: 38

Video broadcasting; streaming of video material on 
the internet; broadcasting of audio and video content 
and programming over the internet; electronic 
delivery of images and photographs via a global 
computer network and via mobile electronic devices; 
electronic transmission and streaming of digital 
media content for others via global and local 
computer networks and via mobile electronic devices; 
streaming user generated photographic and video 
content via a website on the internet and via mobile 
electronic devices.

שידור ווידאו; הזרמה (streaming) של חומרי ווידאו באינטרנט; 
שידור של תכני שמע ווידאו ותיכנות באינטרנט; משלוח 

אלקטרוני של תמונות וצילומים דרך רשת מחשבים גלובאלית 
ודרך התקנים אלקטרוניים ניידים; שידור אלקטרוני והזרמה של 
תכני מדיה דיגיטאלית עבור אחרים דרך מערכות מחשבים 

גלובאליות ומקומיות ודרך התקנים אלקטרוניים ניידים; הזרמה 
של תכני צילום ווידאו המיוצרים על ידי המשתמש דרך אתר 

באינטרנט ודרך התקנים אלקטרוניים ניידים.                         
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Class: 41 סוג: 41

Photographic and video services, namely, 
photographic and video capture; rental of 
photographic equipment, namely cameras, digital 
cameras, video cameras, camera cases, housings, 
and accessories for cameras, namely, batteries, 
lenses, digital photo viewers, wireless adapters, 
power adapters, adapter rings for attaching objects to 
cameras, remote controls, microphones, SD cards, 
photographic flash units, mounting devices for 
photographic equipment, tripods and camera straps; 
education; providing training, education, instruction, 
tips and advice in the field of photography and 
videography; providing photographic and video 
content on a website on the internet and via mobile 
devices for educational and entertainment purposes; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
entertainment services, namely, providing a website 
featuring photographic, audio, video and multimedia 
presentations; provision of audio and video in the 
nature of digital images and videos; provision of 
downloadable multimedia files containing audio and 
video content; hosting and providing a 
database/library in the field of photography and 
videography; providing photographic and video 
content for the creation of television programs, 
television commercials, motion pictures and films; 
providing online journals, namely blogs, for sharing 
thoughts, ideas, experiences, comments, tips, 
techniques, and advice in the field of photography 
and videography ; providing conferences, trade 
shows, seminars, workshops and tutorials in the field 
of photography and videography

שירותי צילום ווידיאו, דהיינו, לכידה של צילום ווידיאו; השכרת 
ציוד לצילום, דהיינו, מצלמות, מצלמות דיגיטאליות, תיקים 
למצלמה, אחסון ואביזרים נלווים למצלמות, דהיינו, סוללות, 
עדשות, מכשירים לצפייה דיגיטאלית בתמונות, מתאמים 
אלחוטיים, מתאמי כוח, טבעות מתאמים לחיבור פריטים 

למצלמה, שלטי רחק, מיקרופונים, כרטיסי זיכרון SD, יחידות 
פלאש לצילום, התקנים להרכבה לציוד צילום, חצובות ורצועות 
למצלמה; חינוך; הענקת אימונים, חינוך, הוראה, טיפים ועצות 
בתחום הצילום וצילומי ווידאו; אספקת תכנים צילומיים ווידאו 
באתר באינטרנט דרך התקנים ניידים למטרות חינוך ובידור; 

בידור; פעילויות ספורט ותרבות; שירותי בידור, דהיינו, אספקת 
אתר מקוון המספק מצגות מולטימדיה של צילום, שמע ווידיאו; 
אספקה של שמע  ווידיאו בדמות תמונות דיגיטאליות וסרטי 

ווידאו; אספקה של קבצי מולטימדיה הניתנים להורדה המכילים 
תכני שמע ווידיאו; אירוח ואספקה של בסיס נתונים/ספריה 
בתחום צילום וצילום וידאו; אספקת תכני צילום ווידאו לשם 
יצירת תכניות טלוויזיה, פרסומות טלוויזיה, סרטי קולנוע 

וסרטים; אספקת כתבי עת מקוונים, דהיינו בלוגים, לשם שיתוף 
מחשבות, רעיונות, ניסיון, תגובות, טיפים, שיטות ועצות בתחום 
צילום וצילום ווידאו.                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 42 סוג: 42

Providing a web hosting platform for uploading, 
downloading, storing, distributing, editing and sharing 
photographic, video and multimedia content; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software for use in uploading, downloading, storing, 
distributing, editing and sharing photographic, video 
and multimedia content via local and global computer 
networks and via mobile devices; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in uploading, 
downloading, storing, distributing, editing and sharing 
photographic, video and multimedia content via local 
and global computer networks and via mobile 
devices; peer-to-browser photo sharing services, 
namely, providing a website featuring technology 
enabling users to upload, view, and download digital 
photos and videos; providing a web site featuring 
temporary use of non-downloadable software 
allowing web site users to upload on-line videos for 
sharing with others for entertainment purposes; 
providing a web site that gives computer users the 
ability to upload, exchange and share photos, videos 
and video logs; computer services, namely, providing 
search platforms to allow users to locate, access, 
copy, transmit, edit, and share photographic, video 
and multimedia content.

אספקת פלטפורמת אירוח באינטרנט לשם העלאה, הורדה, 
אחסון, הפצה, עריכה ושיתוף של תכני צילום, וידאו 

ומולטימדיה; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן 
ניתנות להורדה לשימוש בהעלאה, הורדה, אחסון, הפצה, 

עריכה ושיתוף של תכני צילום, וידאו ומולטימדיה דרך רשתות 
מחשבים מקומיות וגלובאליות ודרך מכשירים ניידים; אספקת 
שימוש זמני בתוכנות מחשוב בענן מקוונות שאינן ניתנות 
להורדה לשימוש בהעלאה, הורדה, אחסון, הפצה, עריכה 
ושיתוף של תכני צילום, וידאו ומולטימדיה דרך רשתות 

מחשבים מקומיות וגלובאליות ודרך מכשירים ניידים; שירותי 
שיתוף תמונות עמית-לדפדפן (peer-to-browser), דהיינו, 
אספקת אתר אינטרנט עם טכנולוגיה המאפשרת להעלות, 

לצפות ולהוריד תמונות דיגיטאליות וסרטי וידאו; אספקת אתר 
אינטרנט המציע שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות להורדה 
המאפשרות למשתמשי האתר להעלות סרטי וידאו מקוונים 

לשם שיתוף עם אחרים למטרות בידור; אספקת אתר אינטרנט 
המאפשר למשתמשי מחשב להעלות, להחליף ולשתף תמונות, 

סרטי וידאו ויומני וידאו; שירותי מחשב, דהיינו, אספקת 
פלטפורמות חיפוש המאפשרות למשתמשים לאתר, לגשת אל, 
להעתיק, לשדר, לערוך ולשתף תכני צילום, וידאו ומולטימדיה.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

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

Name: GoPro, Inc. 

Address: 3000 Clearview Way, Bldg E, San Mateo, 
94402, California, U.S.A.

a corporation of the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

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

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

U.S.A., 26/08/2013, No. 86/048,206 ארה"ב, 26/08/2013, מספר 86/048,206

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 53230/04/2015



POWERBEATS

Trade Mark No. 263526 מספר סימן

Application Date 09/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa 
Monica, CA, 90404, U.S.A.

(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: 9 סוג: 9

Headphones, earphones, loudspeakers, audio 
speakers, audio cables, car audio speakers, media 
players for automobiles, digital audio players for 
automobiles, mobile phones, laptop computers.

אוזניות ראש, אוזניות, רמקולים מגבירים, רמקולי שמע, כבלי 
שמע, רמקולי שמע לרכב, נגני מדיה למכוניות, נגני שמע 

דיגיטאליים למכוניות, טלפונים ניידים, מחשבי לפטופ.             
                                                      

י"א אייר תשע"ה - 53330/04/2015



MOTHERHOOD MATERNITY

Trade Mark No. 263584 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cave Springs, Inc.

Address: 2751 Centerville Road, Wilmington, Delaware 
19808, U.S.A.

a corporation of Delaware, USA

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

Maternity clothing, namely, blouses, suits, blazers, 
jumpers, dresses, jackets, long and short coats, 
sweaters, lingerie, scarves, swimwear, tennis suits, 
jumpsuits, tops, tunics, shorts, skirts, jeans, short 
sets, pants, exercise wear, namely, tights, 
sweatshirts, sweat pants, t-shirts, sports bras, warm-
ups and jogging suits; nursing apparel, namely, tops, 
blouses, t-shirts, sweaters, nightgowns, and bras; 
Maternity clothing, namely, tank tops, camisoles, 
vests, loungewear, yoga pants, sweat jackets, 
sleepwear, robes, underwear, shapewear, namely, 
panties, shorts, camisoles, and tank tops, swim and 
beach cover-ups, leggings, hosiery, maternity 
garments, namely, elastic fabric band to be worn 
during and after pregnancy to retain unfastened pre-
pregnancy pants and skirts or oversized maternity 
clothing; nursing apparel, namely, tank tops, 
camisoles, dresses, shapewear, namely, camisoles 
and tank tops, and sleepwear; all included in class 
25.

בגדי הריון, שהם, חולצות, חליפות, מעילים, סוודרים, שמלות, 
ג'קטים, מעילים ארוכים וקצרים, סוודרים, הלבשה תחתונה, 
צעיפים, בגדי ים, חליפות טניס, סרבלים, חולצות, טוניקות, 

מכנסיים קצרים, חצאיות, מכנסי ג'ינס, סטים קצרים, מכנסיים, 
לבוש התעמלות, שהם, גרביונים, חולצות מיזע, מכנסי מיזע, 
חולצות טי, חזיות ספורט, חליפות חימום וריצה; לבוש הנקה, 
שהוא, חולצות, חולצות, חולצות טי, סוודרים, כותנות לילה, 
וחזיות; בגדי הריון, שהם, גופיות, תחתוניות, אפודות, לבוש 
מנוחה, מכנסי יוגה, מעילי מיזע, לבוש שינה, חלוקים, בגדים 
תחתונים, לבוש מחטב, שהוא, תחתונים, מכנסיים קצרים, 

תחתוניות, וגופיות, כיסויי שחייה וחוף, חותלות, גרביים, בגדי 
הריון, שהם, רצועת בד אלסטית ללבישה במהלך ולאחר ההריון 
כדי להחזיק מכנסיים וחצאיות טרום ההריון אשר פתוחים או 
בגדי הריון גדולים מדי; לבוש הנקה, שהוא, גופיות, תחתוניות, 
שמלות, לבוש מחטב, שהוא, תחתוניות וגופיות, ולבוש שינה; 
הנכללים כולם בסוג 25.                                                     
                                                                                    
                                                                                

י"א אייר תשע"ה - 53430/04/2015



BEATS PRO

Trade Mark No. 263588 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa 
Monica, CA, 90404, U.S.A.

(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: 9 סוג: 9

Headphones, earphones, loudspeakers, audio 
speakers, audio cables, car audio speakers, media 
players for automobiles, digital audio players for 
automobiles, mobile phones, laptop computers.

אוזניות ראש, אוזניות, רמקולים מגבירים, רמקולי שמע, כבלי 
שמע, רמקולי שמע לרכב, נגני מדיה למכוניות, נגני שמע 

דיגיטאליים למכוניות, טלפונים ניידים, מחשבי לפטופ.             
                                                      

י"א אייר תשע"ה - 53530/04/2015



Trade Mark No. 263638 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1194736 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Beverages for medical use, containing lecithin, 
vitamins or other tonic substances; foodstuffs and 
dietetic products for medical use, tonic and 
stimulating preparations for medical use; food 
supplements for medical use; lithia waters for 
medical use; isotonic beverages for medical use; 
mineral waters (Selters) for medical use; energy 
drinks for medical use.

Class: 32 סוג: 32

Isotonic and ionic waters; vitamin beverages; natural 
or artificial mineral waters; aerated beverages and 
other non-alcoholic beverages; fruit and vegetable 
beverages as well as fruit and vegetable juices; non-
alcoholic aperitifs; lemonades; grape must; apple 
juices; non-alcoholic cocktails; lithia waters; milk of 
almonds (beverage); must; non-alcoholic beverages; 
whey-based beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit nectars; syrups; non-alcoholic 
orgeat; beer wort; tomato juices and beverages; 
mineral waters (Selters); syrups for making 
beverages; grenadine syrups; malted beverages; 
malt beer; heavy and light beers; table waters; 
sherbets (beverages); carbonated waters; ginger 
lemonades; sparkling waters.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic essences; alcoholic fruit extracts; alcoholic 
extracts; anise (liqueur); aperitifs; arrack [arak]; 
arrack liqueurs; brandy; curaçao (orange liqueur); 
digesters (bitter, liqueurs and spirits); spirit essences; 
gin; cherry liqueur; alcoholic ciders; alcoholic 
cocktails; spirits, liqueurs; piquette; mead [hydromel]; 
peppermint liqueur; distilled beverages; rum; rice 
alcohol; sake; rice wine; wine; whisky; alcoholic 
beverages; vodka; peppermint liqueurs.

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

י"א אייר תשע"ה - 53630/04/2015



 Owners

Name: BLUE ANT AG c/o TREUCO AG

Address: Claridenstrasse 25, CH-8002 Zürich, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

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

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

Switzerland, 09/07/2013, No. 646739 שוויץ, 09/07/2013, מספר 646739

Class: 5 סוג: 5

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

י"א אייר תשע"ה - 53730/04/2015



VERTICA FLEX ZONE

Trade Mark No. 264098 מספר סימן

Application Date 01/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

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

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for management of unstructured 
and semi-structured data for storage and analytics; 
all included in class 9.

תוכנת מחשב לניהול של מידע בלתי מובנה ומובנה למחצה 
לאחסון וניתוח; 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., 07/11/2013, No. 86/112914 ארה"ב, 07/11/2013, מספר 86/112914

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 53830/04/2015



Trade Mark No. 265155 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1202725 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services relating 
to electronic, opto-electronic, photonic, and nano-
scale test, signaling, analysis, imaging, 
measurement, scientific, and optical apparatus, 
instruments, parts, systems, equipment, and 
accessories; repair and refurbishing of electronic, 
opto-electronic, photonic, and nano-scale test, 
signaling, analysis, imaging, measurement, scientific, 
and optical, apparatus, instruments, parts, systems, 
equipment, 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)

U.S.A., 10/01/2014, No. 86163049 ארה"ב, 10/01/2014, מספר 86163049

Class: 37 סוג: 37

י"א אייר תשע"ה - 53930/04/2015



Trade Mark No. 265179 מספר סימן

Application Date 03/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1203004 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services relating 
to electronic, opto-electronic, photonic, and nano-
scale test, signaling, analysis, imaging, 
measurement, scientific, and optical apparatus, 
instruments, parts, systems, equipment, and 
accessories; repair and refurbishing of electronic, 
opto-electronic, photonic, and nano-scale test, 
signaling, analysis, imaging, measurement, scientific, 
and optical, apparatus, instruments, parts, systems, 
equipment, 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)

U.S.A., 10/01/2014, No. 86163027 ארה"ב, 10/01/2014, מספר 86163027

Class: 37 סוג: 37

י"א אייר תשע"ה - 54030/04/2015



Trade Mark No. 265346 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1203441 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services relating 
to electronic, opto-electronic, photonic, and nano-
scale test, signaling, analysis, imaging, 
measurement, scientific, and optical apparatus, 
instruments, parts, systems, equipment, and 
accessories; repair and refurbishing of electronic, 
opto-electronic, photonic, and nano-scale test, 
signaling, analysis, imaging, measurement, scientific, 
and optical, apparatus, instruments, parts, systems, 
equipment, 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)

U.S.A., 10/01/2014, No. 86163039 ארה"ב, 10/01/2014, מספר 86163039

Class: 37 סוג: 37

י"א אייר תשע"ה - 54130/04/2015



Trade Mark No. 265362 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1203543 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software; 
computer programming services; software 
programming services; software maintenance 
services; troubleshooting and maintenance of 
computer software; engineering services; testing, 
analysis and evaluation of materials; calibration of 
scientific, electronic, opto-electronic, photonic, and 
nano-scale test, signaling, analysis, imaging, 
measurement, and optical, apparatus, instruments, 
systems, equipment, parts, components, and 
accessories; technical support services, namely, 
providing information, consultation, design and 
diagnostic services in the fields of electronic, opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, signaling, 
imaging, and measurement apparatus, instruments, 
systems, equipment, parts, components and 
accessories, and providing an Internet website 
related thereto; technical support services, namely, 
providing information, start-up assistance, consulting 
and analysis of test, measurement, and system 
requirements, system design, systems integration, 
and systems installation; computer services, namely, 
hosting online forums for users to obtain information 
in the fields of electronic test, signaling and 
measurement equipment; providing a website that 
gives users the ability to generate and share software 
script and plug-ins and to share software and data 
with other 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., 10/01/2014, No. 86163049 ארה"ב, 10/01/2014, מספר 86163049

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 54230/04/2015



 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

י"א אייר תשע"ה - 54330/04/2015



Trade Mark No. 265522 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1203861 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software; 
computer programming services; software 
programming services; software maintenance 
services; troubleshooting and maintenance of 
computer software; engineering services; testing, 
analysis and evaluation of materials; calibration of 
scientific, electronic, opto-electronic, photonic, and 
nano-scale test, signaling, analysis, imaging, 
measurement, and optical, apparatus, instruments, 
systems, equipment, parts, components, and 
accessories; technical support services, namely, 
providing information, consultation, design and 
diagnostic services in the fields of electronic, opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, signaling, 
imaging, and measurement apparatus, instruments, 
systems, equipment, parts, components and 
accessories, and providing an Internet website 
related thereto; technical support services, namely, 
providing information, start-up assistance, consulting 
and analysis of test, measurement, and system 
requirements, system design, systems integration, 
and systems installation; computer services, namely, 
hosting online forums for users to obtain information 
in the fields of electronic test, signaling and 
measurement equipment; providing a website that 
gives users the ability to generate and share software 
script and plug-ins and to share software and data 
with other 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., 10/01/2014, No. 86163039 ארה"ב, 10/01/2014, מספר 86163039

Class: 42 סוג: 42

י"א אייר תשע"ה - 54430/04/2015



 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

י"א אייר תשע"ה - 54530/04/2015



Trade Mark No. 265649 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1204437 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 951 SanDisk Drive, Milpitas CA 950357933, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

USB flash drives featuring software for accelerating 
data and content retrieval through local storage 
content caching; solid state drives.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 31/10/2013, No. 86107458 ארה"ב, 31/10/2013, מספר 86107458

Class: 9 סוג: 9

י"א אייר תשע"ה - 54630/04/2015



Trade Mark No. 266522 מספר סימן

Application Date 28/04/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1208129 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10, Koishikawa 4 chome, Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8088, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 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 the treatment of 
thrombocytopenia disease.

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

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

Japan, 16/04/2014, No. 2014-029661 יפן, 16/04/2014, מספר 2014-029661

Class: 5 סוג: 5

י"א אייר תשע"ה - 54730/04/2015



Trade Mark No. 267688 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1213328 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services relating 
to scientific, electronic, test, signaling, measurement 
and optical apparatus, systems, and equipment; 
repair and refurbishing of scientific, electronic, test, 
signaling, measurement and optical apparatus, 
systems, and equipment; maintenance and repair of 
computer hardware; maintenance, repair and 
installation services relating to opto-electronic, 
photonic, and nano-scale test, analysis, signaling, 
imaging and measurement apparatus, instruments, 
parts, systems, equipment, and accessories; repair 
and refurbishing of opto-electronic, photonic, and 
nano-scale test, analysis, signaling, imaging and 
measurement apparatus, instruments, parts, 
systems, equipment, 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)

U.S.A., 12/11/2013, No. 86117042 ארה"ב, 12/11/2013, מספר 86117042

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services relating 
to scientific, electronic, test, signaling, measurement, 
optical, biological and chemical analytical, and 
telecommunication apparatus, systems, and 
equipment; repair and refurbishing of scientific, 
electronic, test, signaling, measurement, optical, 
biological and chemical analytical, and 
telecommunication apparatus, systems, and 
equipment; maintenance and repair of computer 
hardware.

U.S.A., 27/02/2014, No. 86206358 ארה"ב, 27/02/2014, מספר 86206358

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services relating 
to electronic, opto-electronic, photonic, and nano-
scale test, signaling, analysis, imaging, measurement, 
scientific, and optical apparatus, instruments, parts, 
systems, equipment, and accessories; repair and 
refurbishing of electronic, opto-electronic, photonic, 
and nano-scale test, signaling, analysis, imaging, 
measurement, scientific, and optical, apparatus, 
instruments, parts, systems, equipment, and 
accessories.

י"א אייר תשע"ה - 54830/04/2015



 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

י"א אייר תשע"ה - 54930/04/2015



Trade Mark No. 267734 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1213938 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services relating 
to scientific, electronic, test, signaling, measurement 
and optical apparatus, systems, and equipment; 
repair and refurbishing of scientific, electronic, test, 
signaling, measurement and optical apparatus, 
systems, and equipment; maintenance and repair of 
computer hardware; maintenance, repair and 
installation services relating to opto-electronic, 
photonic, and nano-scale test, analysis, signaling, 
imaging and measurement apparatus, instruments, 
parts, systems, equipment, and accessories; repair 
and refurbishing of opto-electronic, photonic, and 
nano-scale test, analysis, signaling, imaging and 
measurement apparatus, instruments, parts, 
systems, equipment, 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)

U.S.A., 25/10/2013, No. 86102276 ארה"ב, 25/10/2013, מספר 86102276

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services relating 
to scientific, electronic, test, signaling, measurement, 
optical, biological and chemical analytical, and 
telecommunication apparatus, systems, and 
equipment; repair and refurbishing of scientific, 
electronic, test, signaling, measurement, optical, 
biological and chemical analytical, and 
telecommunication apparatus, systems, and 
equipment; maintenance and repair of computer 
hardware.

U.S.A., 27/02/2014, No. 86206344 ארה"ב, 27/02/2014, מספר 86206344

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services relating 
to electronic, opto-electronic, photonic, and nano-
scale test, signaling, analysis, imaging, measurement, 
scientific, and optical apparatus, instruments, parts, 
systems, equipment, and accessories; repair and 
refurbishing of electronic, opto-electronic, photonic, 
and nano-scale test, signaling, analysis, imaging, 
measurement, scientific, and optical, apparatus, 
instruments, parts, systems, equipment, and 
accessories.

י"א אייר תשע"ה - 55030/04/2015



 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

י"א אייר תשע"ה - 55130/04/2015



Roth Clothing

Trade Mark No. 267855 מספר סימן

Application Date 27/08/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Solomon Roth

Address: Brooklyn, NY, 11219, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

י"א אייר תשע"ה - 55230/04/2015



אופטימיסט
OPTIMIST

Trade Mark No. 268118 מספר סימן

Application Date 02/09/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Naveh Pharma (1996) Ltd. שם: נוה פארמה (1996) בע"מ

Address: 19 Yad Charutsim St., P.O.B. 8139, Natanya, 
42505, Israel

כתובת : יד חרוצים 19, ת.ד. 8139, נתניה, 42505, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: DAVID BLUM Adv.

Address: Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Havered 
Tower (23 Fl), Israel

שם: דויד בלום, עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, בית הורד קומה 23, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation for eyes. תכשירי רוקחות לעיניים.                             

י"א אייר תשע"ה - 55330/04/2015



Trade Mark No. 268163 מספר סימן

Application Date 10/09/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

י"א אייר תשע"ה - 55430/04/2015



Class: 35 סוג: 35

The bringing together for the benefit of others of 
clothing, footwear, headgear, belts, gymnastic and 
sporting apparatus and equipment, leather and 
imitations of leather and goods made of these 
materials, bags, trunks and travelling bags, vanity 
cases, holdalls, back packs, rucksacks, wallets, key 
cases, purses and pouches, credit card cases, tote 
bags, bottle bags, record bags, book bags, 
handbags, sports bags, sports holdalls, shopping 
bags, luggage and suitcases, weekend bags, 
jewellery rolls, attach? cases and briefcases, 
umbrellas, parasols and walking sticks, precious 
metals and their alloys and goods in precious metals 
or coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, optical 
apparatus and instruments, spectacles, sunglasses, 
fashion spectacles, spectacles, goggles and masks 
for sporting activities, lenses, lenses for spectacles, 
goggles and masks, spectacle frames, cases for 
spectacles, sunglasses, goggles and masks, chains 
for spectacles, sunglasses, goggles and masks to be 
sold online, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods via an Internet webpage 
or webpages specializing in the marketing of clothing 
and sporting goods; the bringing together for the 
benefit of others of clothing, footwear, headgear, 
belts, gymnastic and sporting apparatus and 
equipment, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, bags, trunks and 
travelling bags, vanity cases, holdalls, back packs, 
rucksacks, wallets, key cases, purses and pouches, 
credit card cases, tote bags, bottle bags, record 
bags, book bags, handbags, sports bags, sports 
holdalls, shopping bags, luggage and suitcases, 
weekend bags, jewellery rolls, attach? cases and 
briefcases, umbrellas, parasols and walking sticks, 
precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jewellery, 
precious stones, horological and chronometric 
instruments, optical apparatus and instruments, 
spectacles, sunglasses, fashion spectacles, 
spectacles, goggles and masks for sporting activities, 
lenses, lenses for spectacles, goggles and masks, 
spectacle frames, cases for spectacles, sunglasses, 
goggles and masks, chains for spectacles, 
sunglasses, goggles and masks enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods in a 
retail clothing and footwear outlet; advertising 
services; information relating to all these services; all 
included in class 35.

קיבוץ למען אחרים של שירותים למטרות בחינה ורכישה של 
סחורות באמצעות דפי אינטרנט או דפי אינטרנט המתמחים 
בשיווק סחורות בתחום הביגוד ומוצרי ספורט; דהיינו; ביגוד, 
הנעלה, כיסוי ראש, חגורות, ציוד ומכשירי ספורט והתעמלות, 
עור ודמוי עור וטובין עשויים מחומרים אלו, תיקים, מזוודות  

ותיקי נסיעות, תיקי איפור, תרמילים,תרמילי כל בו, תרמילי גב, 
ארנקי גברים, מחזיקי  מפתחות, ארנקי נשים ונרתיקי כיס, 

כיסויים לכרטיסי אשראי, תיקי נשיאה, תיקים לבקבוקים, תיקים 
לתקליטים, תיקים לספרים, תיקי יד, תיקי ספורט, תרמילי 
ספורט, תיקים לקניות, תיקי מטען ומזוודות, תיקי נסיעה, 
אריזות רול לתכשיטים, תיקי ג'ימס בונד ותיקי מסמכים, 

מטריות, שמשיות ומקלות הליכה, מתכות וסגסוגות יקרות ערך  
וטובין עשויים או מצופים במתכות וסגסוגות יקרות ערך, 

תכשיטים, אבנים יקרות ערך, מיכשור אורלוגי  וכרונומטרי, 
מיכשור ואביזרים אופטיים, משקפיים, משקפיי שמש, משקפיים 
מעוצבים, משקפיים,מסכות ומשקפות  לפעילות ספורטיבית, 
עדשות, עדשות למשקפיים,  למסכות ולמשקפות, מסגרות 
למשקפיים, נרתיקים למשקפיים, למשקפי שמש, למסכות 
ומשקפות, שרשרות למשקפיים, למשקפי שמש, למסכות 

ולמשקפות; קיבוץ למען אחרים של שירותי  קימעונאות למטרות 
בחינה ורכישה ע"י לקוחות של סחורות בתחום הביגוד והנעלה; 
שירותי פרסום; ומידע הנוגע לכל השירותים האמורים להיל; 

דהיינו; ביגוד, הנעלה, כיסוי ראש, חגורות, ציוד ומכשירי ספורט 
והתעמלות, עור ודמוי עור וטובין עשויים מחומרים אלו, תיקים, 
מזוודות  ותיקי נסיעות, תיקי איפור, תרמילים,תרמילי כל בו, 
תרמילי גב, ארנקי גברים, מחזיקי  מפתחות, ארנקי נשים 
ונרתיקי כיס, כיסויים לכרטיסי אשראי, תיקי נשיאה, תיקים 
לבקבוקים, תיקים לתקליטים, תיקים לספרים, תיקי יד, תיקי 
ספורט, תרמילי ספורט, תיקים לקניות, תיקי מטען ומזוודות, 
תיקי נסיעה, אריזות רול לתכשיטים, תיקי ג'ימס בונד ותיקי 
מסמכים, מטריות, שמשיות ומקלות הליכה, מתכות וסגסוגות 
יקרות ערך  וטובין עשויים או מצופים במתכות וסגסוגות יקרות 

ערך, תכשיטים, אבנים יקרות ערך, מיכשור אורלוגי  
וכרונומטרי, מיכשור ואביזרים אופטיים, משקפיים, משקפיי 
שמש, משקפיים מעוצבים, משקפיים,מסכות ומשקפות  

לפעילות ספורטיבית, עדשות, עדשות למשקפיים,  למסכות 
ולמשקפות, מסגרות למשקפיים, נרתיקים למשקפיים, למשקפי 
שמש, למסכות ומשקפות, שרשרות למשקפיים, למשקפי שמש, 
למסכות ולמשקפות ; הנכללים כולם בסוג 35.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

י"א אייר תשע"ה - 55530/04/2015



 Owners

Name: JD Sports Fashion Plc

Address: Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, Lancashire, 
BL9 8RR, United Kingdom

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 אייר תשע"ה - 55630/04/2015



APPLE WATCH

Trade Mark No. 268182 מספר סימן

Application Date 11/09/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; game programs for gaming machines; 
hand held computers; tablet computers; personal 
digital assistants; electronic organizers; electronic 
notepads; electronic book readers;  handheld digital 
electronic devices and software related thereto; 
handheld mobile digital electronic devices capable of 
providing access to the Internet and for the sending, 
receiving, and storing of telephone calls, faxes, 
electronic mail, and other digital data; electronic 
handheld units for the wireless receipt, storage 
and/or transmission of data and messages, and 
electronic devices that enable the user to keep track 
of or manage personal information; sound recording 
and reproducing apparatus; MP3 and other digital 
format audio players; digital audio recorders; digital 
video recorders and players; audio cassette 
recorders and players; video cassette recorders and 
players; compact disc recorders and players; digital 
versatile disc recorders and players; digital audio 
tape recorders and players; radios, radio 
transmitters, and receivers; audio, video, and digital 
mixers; audio amplifiers; audio receivers; audio 
decoders; car audio apparatus; earphones, 
headphones; audio speakers; microphones; audio 
components and accessories; 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 programs; 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, 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; ,תוכנות משחק 
למכונות משחק; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; עוזרים דיגיטליים 
אישיים; ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי 

ספרים אלקטרוניים; מכשירים אלקטרונים דיגיטליים הנישאים 
ביד ותוכנה הקשורה אליהם; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים 
ניידים הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם 
שליחה, קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות אלקטרוניות 

הנישאות ביד לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית של נתונים 
והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב 
אחר או לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3
 ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני 
מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; 
מגברי שמע; מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; 
אוזניות, אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 

שמע; מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 
אלקטרונית; מנגנוני הוראה אורקולית; כלים ומכשירים אופטיים; 
כלים ומכשירי טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי 

(ג'י.פי.אס); טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, 
נתונים או דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת 

נתונים מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים 
תוכניות מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; 
טלוויזיות; מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת 

מחשב; תוכנות משחקי מחשב ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת 
מחשב למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב 
לטיולים ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, 

גיאוגרפיה, יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה 
והליכה, מיפוי מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, 

תצוגת מפה אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב 
ליצירה, כתיבה, הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, 
חילוץ, קידוד, פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, 

גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים 
אלקטרוניים, ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש 
בהקלטה, ארגון, שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, 
קבצי אודיו, קבצי וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם 

מחשבים, טלוויזיות, ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני 
מדיה, טלפונים, ומכשירים אלקטרוניים דיגיטליים הנישאים ביד; 
תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, 
נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים 
דרך מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
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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; 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 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; programs for 
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; all included in class 9.

במאגרי מידע מקוונים; תוכנת סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח 
יישומים; מדריכי משתמש בצורה ניתנת לקריאה אלקטרונית, 
ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת לקריאת מחשב לשימוש עם, 

ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין האמור לעיל; מחברים, 
מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, רציפים, תחנות עגינה, 
ממשקים, ומתאמים חשמליים ואלקטרוניים לשימוש עם כל 

הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב לשימוש עם כל הטובין האמור 
לעיל; מכשור אלקטרוני עם פונקציות מולטימדיה לשימוש עם 

כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם פונקציות 
אינטראקטיביות לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; אבזרים, 
חלקים, מתאמים ומכשור לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, 
תיקים ונרתיקים המותאמים או מעוצבים כדי להכיל את כל 
הטובין האמור לעיל; מכשירי ניווט; מכשירים לבדיקת ביול 
דואר; קופות רושמות; מכניזם עבור מכשירים המופעלים 
באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; סמני מכפלת; מכונות 
הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור סחורות; תוכנות למכונות 
בחירת פרס; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; מכשירי מדידה; 

מכשירים  וכלים אופטיים; גבישי צורן [פרוסות סיליקון]; מעגלים 
משולבים; מסכי פלואורסצנט; מכשירי שליטה מרחוק; חוטי 

להט מוליכי אורות [סיבים אופטיים]; התקנים חשמליים לשליטה 
מרחוק על פעילות תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי 

אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; מכשירים רדיולוגיים למטרות 
תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת חיים; אזעקות שריקה; משקפי 
שמש; סרטי אנימציה; מדגרות ביצים; משרוקיות לכלבים; 

מגנטים דקורטיביים; גדרות חשמליים; גרביים מחוממות על ידי 
חשמל; הנכללים כולם בסוג 9.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments, health, fitness, exercise, and 
wellness sensors, monitors and displays for 
measuring and displaying physiological data; all 
included in class 10.

תכשירים רפואיים שהם, חיישני, צגי ומצגי בריאות, כושר, 
פעילות גופנית ושלומות למדידת והצגתנתונים פזיולוגיים; 

הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
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 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 14 סוג: 14

Horological and chronometric instruments; watches; 
clocks; timepieces; chronographs for use as 
timepieces; chronometers; watchstraps; watch 
bands; cases for watches, clocks, and horological 
and chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry; all included in class 14.

אביזרים אורולוגיים וכרונומטריים; שעוני יד; שעוני קיר; שעונים; 
כרונוגרפים לשימוש כשעונים; כרונומטרים; רצועות שעון; סרטי 
שעון; נרתיקים לשעוני יד, שעוני קיר, ואביזרים אורולוגיים 

וכרונומטריים; תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.                   
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 28 סוג: 28

Handheld electronic game units adapted for use with 
an external display screen or monitor; gaming 
machines; electronic games; prize selection 
machines; all included in class 28.

יחידות משחק אלקטרוניות הנישאות ביד ומתאמות לשימוש עם 
מסך תצוגה חיצוני או מוניטור; מכונות משחק; משחקים 

אלקטרוניים; מכונות בחירת פרס; הנכללים כולם בסוג 28.       
                                          

Class: 44 סוג: 44

Health, fitness, exercise, and wellness monitoring 
and assessment services; providing information in 
the fields of health, fitness, exercise, and wellness; 
providing information on health, fitness, exercise, and 
wellness via a website; all included in class 44.

שירותי ניטור והערכת בריאות, כושר, פעילות גופנית, ושלומות; 
אספקת מידע בתחום הבריאות, כושר, פעילות גופנית, 

ושלומות; אספקת מידע על בריאות, כושר, פעילות גופנית, 
ושלומות 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)

Trinidad and Tobago, 11/03/2014, No. 47997 טרינידד וטובגו, 11/03/2014, מספר 47997

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 14 סוג: 14

Class: 44 סוג: 44
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SENTRY

Trade Mark No. 269024 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sergeant's Pet Care Products, Inc.

Address: 515 Eastern Avenue, Allegan MI 49010, U.S.A.

(Michigan, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Pet shampoos and conditioners, all included in class 
3.           

תכשירי שמפו ומרככי שיער עבור חיות מחמד; הנכללים כולם 
בסוג 3.

Class: 5 סוג: 5

Flea and tick control products such as sprays, 
shampoos, medicated powders, spot-on products, 
and topical ointments for pets; all included in class 5.

מוצרי בקרת פרעוש וקרצית כגון תרסיסים, תכשירי שמפו, 
אבקות רפואיות, מוצרים על-מקום, ומשחות טופיקליות עבור 
חיות מחמד; הנכללים כולם בסוג 5.                               
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Trade Mark No. 270258 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Western Intertrade Ltd.

Address: International Trust Building, Tortola, British 
Virgin Islands

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: 30 סוג: 30

Confectionary items, candies, chewing gums, 
chocolate and chocolate products, hard candy, 
lollipops, mints, soft candy, toffee.

דברי מתיקה, סוכריות, גומי לעיסה, שוקולד ומוצרי שוקולד, 
סוכריות קשות, סוכריות על מקל, סוכריות מנטה, סוכריות 

רכות, טופי.                   
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Trade Mark No. 270535 מספר סימן

Application Date 11/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lifestyle Equities C.V.

Address: Prins Bernhardplein 200, 1097 GB Amsterdam, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sivan & Co., Law Ofiices

Address: 35 Jabotinsky St., Ramat Gan, 5251108, Twin 
Toer 2, A Floor, Israel

שם: סיוון ושות", משרד עורכי דין

כתובת : ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108, מגדלי התאומים 2 
קומה A, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfume, cologne, toilet water, skin soap, skin 
moisturizers and creams, shower gel, shaving cream, 
shaving lotion, shaving gel, hair shampoo, baby 
powder, bath powder, body powder, face powder, 
talcum powder, nail polish, nail polish remover, 
cosmetic pencils, bath and body oil, makeup, lipstick, 
lip gloss, skin lotions, facial lotions, body lotions, 
hand cream, deodorants and antiperspirants, all 
included in class 3. 

בשמים, או דה קולון, או דה טואלט, סבון עור, קרם לחות לעור, 
ג'ל למקלחת, קרם גילוח, תחליבי גילוח, ג'ל גילוח, שמפו 

לשיער, אבקות לתינוקות, אבקת רחצה, אבקות לגוף, אבקות 
לפנים, טאלקים, נוזלים לניקוי ציפורניים, נוזלים להסרת לק 
ציפורניים, עפרונות קוסמטיים, שמנים למקלחת ולגוף, איפור, 
ליפסטיק, אודם מבריק, תחליבי עור, תחליבי פנים, תחליבי גוף, 
קרמים לידיים, דאודורנטים, תרסיסים נגד הזעה, הכלולים כולם 

בסוג 3.           
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Trade Mark No. 271298 מספר סימן

Application Date 01/01/2015 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.                                                               
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URBANICA

Trade Mark No. 271328 מספר סימן

Application Date 05/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, soaps, essential oils, cosmetics and 
grooming preparations and products, body care and 
hair care products, shampoo, make-up products; 
make-up accessories, namely, foundation creams, 
make-up bases in the form of pastes, make-up 
removing milk, make-up removing preparations, eye 
make-up removers, tissues impregnated with make-
up removing preparations, make-up for compacts.

בשמים, סבונים, שמנים אתריים, תכשירי ומוצרי קוסמטיקה 
וטיפוח, מוצרי טיפוח לגוף ולשיער, שמפו, מוצרי איפור; אביזרי 
איפור דהיינו בסיס איפור בצורת קרם, בסיסי איפור בצורת 

משחות, חלב להסרת איפור, תכשירים להסרת איפור, תכשיר 
להסרת איפור עיניים, אריגים ספוגים בתכשירים להסרת איפור, 
בסיסי איפור (מייק-אפ) לפודריות.                                       
                                                                                    

                                      

Class: 4 סוג: 4

Candles, decoration candles, scented candles. נרות, נרות לקישוט, נירות ריחניים.                         

Class: 9 סוג: 9

Glasses, sunglasses, cases for spectacles, spectacle 
chains, spectacle frames, and accessories therefor.

משקפיים, משקפי שמש, נרתיקים למשקפיים, שרשראות 
למשקפיים, מסגרות למשקפיים, ואביזרים עבורם.                   

              

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, namely, rings (jewelry), fashion jewelry, 
bronze jewelry, gold jewelry, jewelry made of glass, 
diamond jewelry, jewelry for children, silver jewelry, 
plastic jewelry, jewelry made of crystal, ivory jewelry, 
cloisonné jewelry, sterling silver jewelry, jewelry for 
the head, precious jewels, paste jewelry (costume 
jewelry), designed bronze jewelry, jewelry of yellow 
amber, jewelry plated with precious metals, metal 
jewelry; necklaces, bracelets, ankle bracelets, 
earrings; clocks, watches, alarm clocks; products of 
precious metals and products of precious metals 
alloys, namely, bangles, figures of precious metal or 
precious metal alloys, cuff links, rings (jewelry), tie 
clips, key rings (trinkets or fobs), jewelry rolls, tie 
pins, brooches (jewelry), statuettes of precious metal 
or precious metal alloys, bracelets, ornaments in the 
nature of jewelry, jewelry chains, jewels; jewelry 
boxes; decorated pins for hats and clothing; shoe 
ornaments of precious metal; tie clip; cufflinks.

תכשיטים, דהיינו, טבעות (תכשיטים), תכשיטי אופנה, תכשיטי 
ברונזה, תכשיטי זהב, תכשיטי זכוכית, תכשיטי יהלומים, 
תכשיטי ילדים, תכשיטי כסף, תכשיטי פלסטיק, תכשיטי 

קריסטל, תכשיטי שנהב, תכשיטי אמייל מקושט (תכשיטים), 
תכשיטי כסף סטרלינג, תכשיטים לראש, תכשיטים יקרי ערך, 
תכשיטים מזכוכית שטרס, תכשיטים מעוצבים מברונזה, 
תכשיטים מענבר צהוב, תכשיטים מצופים מתכות יקרות, 
תכשיטים ממתכת; שרשראות, צמידים, צמידים לקרסול, 

עגילים; שעונים, שעוני יד, שעונים מעוררים; מוצרים ממתכות 
יקרות ומוצרים מסגסוגות של מתכות יקרות, דהיינו, אצעדות 
(צמידים), דמויות ממתכות יקרות או סגסוגות שלהן, חפתים, 
טבעות (תכשיטים), מהדקי עניבות, מחזיקי-מפתחות, נרתיקי 
תכשיטים, סיכות לעניבות, סיכות נוי, פסלונים עשויים מתכת 
יקרה או סגסוגות שלה, צמידים, קישוטים (עיטורים) בצורת 

תכשיטים, שרשראות תכשיטים, תכשיטים; קופסאות תכשיטים; 
סיכות מעוטרות לבגדים ולכובעים; עיטורים לנעליים ממתכת 
אצילה; תופסן לעניבה; חפתים.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 18 סוג: 18

Bags, suitcases, briefcases; purses; saddle belts, 
money purses; products made of leather and fur; key 
rings; parasols; umbrellas.

תיקים, מזוודות, תיקי מסמכים; ארנקים; חגורות אוכף, חגורות 
כסף; מוצרים העשויים מעורות ופרוות; מחזיקי מפתחות; 

שמשיות; מטריות.                 

Class: 21 סוג: 21

Household goods, Household and kitchen utensils 
and containers; decorations and ornaments for the 
home of glass, porcelain and earthenware not 
included in other classes; make-up accessories, 
namely, make-up brushes, make-up sponges, make-
up applicators, facial sponges for applying make-up, 
applicator sticks for applying make-up.

כלי בית, כלים ומיכלים לבית ולמטבח; קישוטים וכלי נוי לבית 
מזכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים אחרים; אביזרי 
איפור, דהיינו, מברשות איפור, ספוגיות איפור, כלים ליישום 
איפור, ספוגי פנים לצורך השמת איפור, מקלות אפליקטור 

לצורך השמת איפור.                                                         
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Class: 24 סוג: 24

Textiles and weaving products, not included in other 
classes; bedspreads; table covers, sheets, blankets, 
pillows, towels, bath towels, curtains.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה; כיסויי שולחן, מצעים, שמיכות, כריות, מגבות, מגבות 

אמבט, וילונות.                                           

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear; Clothing for 
women, men, children and infants, sportswear, 
casual wear, tailored clothes, long and short sleeved 
shirts, pants and shorts, sweatshirts, dresses, 
underwear, jackets and coats, knitwear, sweaters, 
undershirts and T-shirts, track suits, overalls, 
comfortable clothing and pajamas, stockings, socks, 
tights and leggings, hats, scarves, swimwear; shoes, 
sandals, slippers and flip-flops, boots; belts; bath 
robes of towel fabric.

דברי ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; בגדי נשים, גברים, ילדים 
ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים מחויטים, חולצות 
ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, שמלות, הלבשה 
תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, אימוניות, 

אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, טייצים, 
כובעים, צעיפים, בגדי ים; נעליים, סנדלים, כפכפים, מגפיים; 

חגורות; חלוקי אמבט ממגבת.                                             
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 27 סוג: 27

Fabric carpets. מרבדים מבד.         

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, exercise and sports 
equipment and articles, game balls.

משחקים וצעצועים, צרכי וציוד התעמלות וספורט, כדורי משחק. 
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Ownersבעלים

Name: Palo Retail Ltd. שם: פאלו ריטייל בע"מ

Address: 22 hamelacha street, Rosh Haayin, 4809162, 
Israel

כתובת : רחוב המלאכה 22, ראש העין, 4809162, ישראל

פאלו ריטייל 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

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of stores and fashion 
store chain and / or department stores; fashion shop 
services and / or department stores services; retail 
and wholesale marketing; supply and management of 
fashion store chain and home-decor shops and / or 
department stores, for the sale of a variety of goods 
including fashion accessories and eye-wear, jewelry, 
bags, clothing and footwear, houseware and 
household goods, cosmetics and toys, including 
clothing for women, men, children and infants, 
sportswear, casual wear, tailored clothes, long and 
short sleeved shirts, pants and shorts, sweatshirts, 
dresses, underwear, jackets and coats, knitwear, 
sweaters, undershirts and T-shirts, track suits, 
overalls, comfortable clothing and pajamas, 
stockings, socks, tights and leggings, hats, scarves, 
bathing suits, bathrobes, shoes, sandals, slippers 
and flip-flops, boots, belts, bags, wallets, glasses, 
sunglasses, watches, jewelry pins, hair accessories, 
makeup, sports equipment; provision and 
management of online fashion and home-decor 
stores and / or online department stores for the sale 
of a variety of goods including fashion accessories 
and eye-wear, jewelry, bags, clothing and footwear, 
makeup, sports equipment, houseware and 
household goods, cosmetics and toys, including 
clothing for women, men, children and infants, 
sportswear, casual wear, tailored clothes, long and 
short sleeved shirts, pants and shorts, sweatshirts, 
dresses, underwear, jackets and coats, knitwear, 
sweaters, undershirts and T-shirts, track suits, 
overalls, comfortable clothing and pajamas, 
stockings, socks, tights and leggings, hats, scarves, 
bathing suits, shoes, sandals, slippers and flip-flops, 
boots, belts, bags, wallets, glasses, sunglasses, 
watches, jewelry pins, hair accessories; organization, 
management and operation of a customer's member 
club; advertising and marketing, among others 
through the Internet.

ניהול והפעלה של חנויות ורשת חנויות אופנה ו/או כלבו; שירותי 
חנות אופנה ו/או כלבו; שיווק קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול 
של רשת חנויות אופנה ובית ו/או כלבו, לממכר מגוון טובין בהם 
אביזרי אופנה ומשקפיים, תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה 

והנעלה, כלים ומוצרים לבית, קוסמטיקה וצעצועים, לרבות בגדי 
נשים, גברים, ילדים ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים 

מחויטים, חולצות ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, 
שמלות, הלבשה תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, 
אימוניות, אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, 
טייצים, כובעים, צעיפים, בגדי ים, חלוקי אמבטיה, נעליים, 

סנדלים, כפכפים, מגפיים, חגורות, תיקים, ארנקים, משקפיים, 
משקפי שמש, שעונים, תכשיטי סיכות, אביזרי שיער, איפור, 
ציוד ספורט; אספקה וניהול של חנות אופנה ובית ו/או כלבו 
מקוונת לממכר מגוון טובין בהם אביזרי אופנה ומשקפיים, 

תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה והנעלה, איפור, ציוד ספורט, 
כלים ומוצרים לבית, קוסמטיקה וצעצועים, לרבות בגדי נשים, 
גברים, ילדים ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים 
מחויטים, חולצות ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, 

שמלות, הלבשה תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, 
אימוניות, אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, 
טייצים, כובעים, צעיפים, בגדי ים, נעליים, סנדלים, כפכפים, 
מגפיים, חגורות, תיקים, ארנקים, משקפיים, משקפי שמש, 

שעונים, תכשיטי סיכות, אביזרי שיער; ארגון, ניהול והפעלה של 
מועדון לקוחות; פרסום ושיווק, בין היתר באמצעות רשת 

האינטרנט.
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Trade Mark No. 271468 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.                                                              
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Trade Mark No. 271763 מספר סימן

Application Date 28/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: GIBSON BRANDS, INC.

Address: 309 Plus Park Boulevard, Nashville, Tennessee, 
37217, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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 לצרכן, שהוא, ציוד אודיו, שהוא מערבלי אודיו, 
מקליטי אודיו דיגיטליים, מכונות השמעת אודיו, מגברי אודיו 
לשימוש צרכן; מגברי אודיו לשימוש מקצועי; מגברי אודיו 

לשימוש מסחרי; רמקולי אודיו ושלט רחוק; רמקולי אודיו; ציוד 
לעיבוד קול ואפקטים אלקטרוניים, שהם, מעבדי אפקטי גיטרה; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                                                  

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; all included in class 15. כלי נגינה; הנכללים כולם בסוג 15.                             
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סטטוסים מצייצים

Trade Mark No. 272124 מספר סימן

Application Date 08/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avi Lan שם: אבי לן

Address: Dov Hoz 7b, Ramat Hasharon, Israel כתובת : דב הוז 7ב, רמת השרון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Ofhir, Adv.

Address: Kineret 5, Beser Buildings, Flour 12, Bne Brak, 
5126237, Israel

שם: גיא אופיר, עו"ד

כתובת : רח' כינרת 5, מגדלי בסר 3 קומה 12, בני ברק, 
5126237, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and culture, including web pages and
\or websites, which allows to the users to wawatch 
and\or upload and\or share content, including 
entertainment content, news, criticim, commercial 
etc.

בידור ותרבות, לרבות באמצעות עמודי ו\או אתרי אינטרנט, 
המאפשרים לגולשים לצפות ו\או לשתף תכנים, לרבות תכנים 
בידוריים, חדשותיים, ביקורתיים, מסחריים ועוד.                     
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Trade Mark No. 272356 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, soaps, essential oils, cosmetics and 
grooming preparations and products, body care and 
hair care products, shampoo, make-up products; 
make-up accessories, namely, foundation creams, 
make-up bases in the form of pastes, make-up 
removing milk, make-up removing preparations, eye 
make-up removers, tissues impregnated with make-
up removing preparations, make-up for compacts.

בשמים, סבונים, שמנים אתריים, תכשירי ומוצרי קוסמטיקה 
וטיפוח, מוצרי טיפוח לגוף ולשיער, שמפו, מוצרי איפור; אביזרי 
איפור, דהיינו, בסיס איפור בצורת קרם, בסיסי איפור בצורת 
משחות, חלב להסרת איפור, תכשירים להסרת איפור, תכשיר 
להסרת איפור עיניים, אריגים ספוגים בתכשירים להסרת איפור, 
בסיסי איפור (מייק-אפ) לפודריות.                                       
                                                                                    

                                  

Class: 4 סוג: 4

Candles, decoration candles, scented candles. נרות, נרות לקישוט, נירות ריחניים.                         

Class: 9 סוג: 9

Glasses, sunglasses, cases for spectacles, spectacle 
chains, spectacle frames, and accessories therefor.

משקפיים, משקפי שמש, נרתיקים למשקפיים, שרשראות 
למשקפיים, מסגרות למשקפיים, ואביזרים עבורם.                   

              

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, namely, rings (jewelry), fashion jewelry, 
bronze jewelry, gold jewelry, jewelry made of glass, 
diamond jewelry, jewelry for children, silver jewelry, 
plastic jewelry, jewelry made of crystal, ivory jewelry, 
cloisonné jewelry, sterling silver jewelry, jewelry for 
the head, precious jewels, paste jewelry (costume 
jewelry), designed bronze jewelry, jewelry of yellow 
amber, jewelry plated with precious metals, metal 
jewelry; necklaces, bracelets, ankle bracelets, 
earrings; clocks, watches, alarm clocks; products of 
precious metals and products of precious metals 
alloys, namely, bangles, figures of precious metal or 
precious metal alloys, cuff links, rings (jewelry), tie 
clips, key rings (trinkets or fobs), jewelry rolls, tie 
pins, brooches (jewelry), statuettes of precious metal 
or precious metal alloys, bracelets, ornaments in the 
nature of jewelry, jewelry chains, jewels; jewelry 
boxes; decorated pins for hats and clothing; shoe 
ornaments of precious metal; tie clip; cufflinks.

תכשיטים, דהיינו, טבעות (תכשיטים), תכשיטי אופנה, תכשיטי 
ברונזה, תכשיטי זהב, תכשיטי זכוכית, תכשיטי יהלומים, 
תכשיטי ילדים, תכשיטי כסף, תכשיטי פלסטיק, תכשיטי 

קריסטל, תכשיטי שנהב, תכשיטי אמייל מקושט (תכשיטים), 
תכשיטי כסף סטרלינג, תכשיטים לראש, תכשיטים יקרי ערך, 
תכשיטים מזכוכית שטרס, תכשיטים מעוצבים מברונזה, 
תכשיטים מענבר צהוב, תכשיטים מצופים מתכות יקרות, 
תכשיטים ממתכת; שרשראות, צמידים, צמידים לקרסול, 

עגילים; שעונים, שעוני יד, שעונים מעוררים; מוצרים ממתכות 
יקרות ומוצרים מסגסוגות של מתכות יקרות, דהיינו, אצעדות 
(צמידים), דמויות ממתכות יקרות או סגסוגות שלהן, חפתים, 
טבעות (תכשיטים), מהדקי עניבות, מחזיקי-מפתחות, נרתיקי 
תכשיטים, סיכות לעניבות, סיכות נוי, פסלונים עשויים מתכת 
יקרה או סגסוגות שלה, צמידים, קישוטים (עיטורים) בצורת 

תכשיטים, שרשראות תכשיטים, תכשיטים; קופסאות תכשיטים; 
סיכות מעוטרות לבגדים ולכובעים; עיטורים לנעליים ממתכת 

אצילה; תופסן לעניבה; חפתים.
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Class: 18 סוג: 18

Bags, suitcases, briefcases; purses; saddle belts, 
money purses; products made of leather and fur; key 
rings; parasols; umbrellas.

תיקים, מזוודות, תיקי מסמכים; ארנקים; חגורות אוכף, חגורות 
כסף; מוצרים העשויים מעורות ופרוות; מחזיקי מפתחות; 

שמשיות; מטריות.                 

Class: 21 סוג: 21

Household goods, Household and kitchen utensils 
and containers; decorations and ornaments for the 
home of glass, porcelain and earthenware not 
included in other classes; make-up accessories, 
namely, make-up brushes, make-up sponges, make-
up applicators, facial sponges for applying make-up, 
applicator sticks for applying make-up.

כלי בית, כלים ומיכלים לבית ולמטבח; קישוטים וכלי נוי לבית 
מזכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים אחרים; אביזרי 
איפור, דהיינו, מברשות איפור, ספוגיות איפור, כלים ליישום 
איפור, ספוגי פנים לצורך השמת איפור, מקלות אפליקטור 

לצורך השמת איפור.                                                         
                                                                                    

                                              

Class: 24 סוג: 24

Textiles and weaving products, not included in other 
classes; bedspreads; table covers, sheets, blankets, 
pillows, towels, bath towels, curtains.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה; כיסויי שולחן, מצעים, שמיכות, כריות, מגבות, מגבות 

אמבט, וילונות.                                           

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear; Clothing for 
women, men, children and infants, sportswear, 
casual wear, tailored clothes, long and short sleeved 
shirts, pants and shorts, sweatshirts, dresses, 
underwear, jackets and coats, knitwear, sweaters, 
undershirts and T-shirts, track suits, overalls, 
comfortable clothing and pajamas, stockings, socks, 
tights and leggings, hats, scarves, swimwear; shoes, 
sandals, slippers and flip-flops, boots; belts; bath 
robes of towel fabric.

דברי ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; בגדי נשים, גברים, ילדים 
ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים מחויטים, חולצות 
ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, שמלות, הלבשה 
תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, אימוניות, 

אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, טייצים, 
כובעים, צעיפים, בגדי ים; נעליים, סנדלים, כפכפים, מגפיים; 

חגורות; חלוקי אמבט ממגבת.                                             
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 27 סוג: 27

Fabric carpets. מרבדים מבד.         

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, exercise and sports 
equipment and articles, game balls.

משחקים וצעצועים, צרכי וציוד התעמלות וספורט, כדורי משחק. 
                                            

י"א אייר תשע"ה - 57130/04/2015



Ownersבעלים

Name: Palo Retail Ltd. שם: פאלו ריטייל בע"מ

Address: 22 hamelacha street, Rosh Haayin, 4809162, 
Israel

כתובת : רחוב המלאכה 22, ראש העין, 4809162, ישראל

פאלו ריטייל 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

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of stores and fashion 
store chain and / or department stores; fashion shop 
services and / or department stores services; retail 
and wholesale marketing; supply and management of 
fashion store chain and home-decor shops and / or 
department stores, for the sale of a variety of goods 
including fashion accessories and eye-wear, jewelry, 
bags, clothing and footwear, houseware and 
household goods, cosmetics and toys, including 
clothing for women, men, children and infants, 
sportswear, casual wear, tailored clothes, long and 
short sleeved shirts, pants and shorts, sweatshirts, 
dresses, underwear, jackets and coats, knitwear, 
sweaters, undershirts and T-shirts, track suits, 
overalls, comfortable clothing and pajamas, 
stockings, socks, tights and leggings, hats, scarves, 
bathing suits, bathrobes, shoes, sandals, slippers 
and flip-flops, boots, belts, bags, wallets, glasses, 
sunglasses, watches, jewelry pins, hair accessories, 
makeup, sports equipment; provision and 
management of online fashion and home-decor 
stores and / or online department stores for the sale 
of a variety of goods including fashion accessories 
and eye-wear, jewelry, bags, clothing and footwear, 
makeup, sports equipment, houseware and 
household goods, cosmetics and toys, including 
clothing for women, men, children and infants, 
sportswear, casual wear, tailored clothes, long and 
short sleeved shirts, pants and shorts, sweatshirts, 
dresses, underwear, jackets and coats, knitwear, 
sweaters, undershirts and T-shirts, track suits, 
overalls, comfortable clothing and pajamas, 
stockings, socks, tights and leggings, hats, scarves, 
bathing suits, shoes, sandals, slippers and flip-flops, 
boots, belts, bags, wallets, glasses, sunglasses, 
watches, jewelry pins, hair accessories; organization, 
management and operation of a customer's member 
club; advertising and marketing, among others 
through the Internet.

ניהול והפעלה של חנויות ורשת חנויות אופנה ו/או כלבו; שירותי 
חנות אופנה ו/או כלבו; שיווק קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול 
של רשת חנויות אופנה ובית ו/או כלבו, לממכר מגוון טובין בהם 
אביזרי אופנה ומשקפיים, תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה 

והנעלה, כלים ומוצרים לבית, קוסמטיקה וצעצועים, לרבות בגדי 
נשים, גברים, ילדים ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים 

מחויטים, חולצות ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, 
שמלות, הלבשה תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, 
אימוניות, אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, 
טייצים, כובעים, צעיפים, בגדי ים, חלוקי אמבטיה, נעליים, 

סנדלים, כפכפים, מגפיים, חגורות, תיקים, ארנקים, משקפיים, 
משקפי שמש, שעונים, תכשיטי סיכות, אביזרי שיער, איפור, 
ציוד ספורט; אספקה וניהול של חנות אופנה ובית ו/או כלבו 
מקוונת לממכר מגוון טובין בהם אביזרי אופנה ומשקפיים, 

תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה והנעלה, איפור, ציוד ספורט, 
כלים ומוצרים לבית, קוסמטיקה וצעצועים, לרבות בגדי נשים, 
גברים, ילדים ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים 
מחויטים, חולצות ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, 

שמלות, הלבשה תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, 
אימוניות, אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, 
טייצים, כובעים, צעיפים, בגדי ים, נעליים, סנדלים, כפכפים, 
מגפיים, חגורות, תיקים, ארנקים, משקפיים, משקפי שמש, 

שעונים, תכשיטי סיכות, אביזרי שיער; ארגון, ניהול והפעלה של 
מועדון לקוחות; פרסום ושיווק, בין היתר באמצעות רשת 

האינטרנט.                                                                     
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Trade Mark No. 272586 מספר סימן

Application Date 05/06/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

This national mark was filed according to article 56M 
of the Ordinance – Transformation of international 
registration whose number in Israel is 266331, for 
some of the goods.

סימן לאומי זה הוגש לפי סעיף 56יג לפקודה – המרה של סימן 
בינלאומי שמספרו בישראל 266331 עבור חלק מהטובין.

 Owners

Name: NITTO DENKO CORPORATION

Address: 1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 
567-8680, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Coated plastic film for the nursery; plastic sheeting 
for agricultural purposes; insulating tapes; electrical 
insulating materials; seals; water-tight, airtight, 
soundproof and insulation sealing materials for home 
appliances; water-tight, airtight, soundproof and 
insulation sealing materials for automobiles; 
waterproof tapes for buildings; all included in class 17

סרט פלסטיק מצופה עבור המשתלה; יריעות פלסטיק למטרות 
חקלאיות; סרטי בידוד; חומרי בידוד חשמלי; אטמים; חומרי 
איטום אטימים למים, אטימים לאוויר, אטימים לקול ובידודי  
למכשירי חשמל ביתיים; חומרי איטום אטימים למים, אטימים 
לאוויר, אטימים לקול ובידודי לכלי רכב; סרטים אטימים למים 
לבניינים; הנכללים כולם בסוג 17                                         
                                                                                    

              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/04/2013, No. 2013-030506 יפן, 23/04/2013, מספר 2013-030506

Class: 17 סוג: 17
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Trade Mark No. 272919 מספר סימן

Application Date 08/03/2015 תאריך הגשה

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.                                                                 
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Trade Mark No. 273086 מספר סימן

Application Date 12/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; valises; attach? cases; barrel bags; bags for 
campers; bags for climbers; book bags; knitted bags; 
leather bags and wallets; flexible bags for garments; 
bags and hold-alls for sports clothing; business 
cases; carry-on bags; bags for carrying animals; 
leather bags, suitcases and wallets; drawstring 
pouches; bags (envelopes, pouches) of leather, for 
packaging; knitted bags, not of precious metal; 
purses; saddle belts; goods made of leather and fur 
pelts, not included in other classes; parasols; 
umbrellas; all included in class 18.

תיקים; מזוודות; תיקי מסמכים; תיקים גליליים; תיקים 
למחנאות; תיקים למטפסים; תיקים לספרים; תיקים סרוגים; 
תיקים או ארנקים מעור; תיקים גמישים לפריטי לבוש; תיקים 
ותרמילים לבגדי ספורט; תיקים לאנשי עסקים; תיקים לנשיאה 
ביד; תיקים לנשיאת בעלי חיים; תיקים, מזוודות וארנקים מעור; 

תיקים עם שרוך הידוק; תיקים (מעטפות, שקיות) מעור 
לאריזה; תיקים סרוגים, שאינם ממתכת יקרה; ארנקים; חגורות 
אוכף; מוצרים העשויים מעורות ופרוות, שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; שמשיות; מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.                 
                                                                                    

                                      

Class: 35 סוג: 35

Managing and operating stores, managing and 
operating stands, managing and operating a chain of 
stores and stands; retail and wholesale marketing; 
management of store and stand chain for the sale of 
a verity of fashion accessories, bags and ornamental 
items; management of an online store for the sale of 
a verity of fashion accessories, bags and ornamental 
items; retail or wholesale services for bags and 
pouches; organizing, managing and operating 
customer relation club; advertising and marketing, 
among others via the Internet; all included in class 
35.

ניהול והפעלה של חנויות, ניהול והפעלה של דוכנים, ניהול 
והפעלה של רשת חנויות ודוכנים; שיווק קמעונאי וסיטונאי; 
ניהול של רשת חנויות ודוכנים לממכר מגוון אביזרי אפנה, 

תיקים ואביזרי נוי; ניהול של חנות מקוונת לממכר מגוון אביזרי 
אפנה, תיקים ואביזרי נוי; שרותי מכירות קמעוניות או סיטוניות 
של תיקים ונרתיקים; ארגון, ניהול והפעלה של מועדון לקוחות; 
פרסום ושווק, בין היתר באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
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Ownersבעלים

Name: Vigor Principalities Ltd. שם: ויגור נסיכויות בע"מ

Address: Malha Mall, Derech Agudat Sport Beitar, 
Jerusalem, 96952, Israel

כתובת : קניון מלחה, דרך אגודת ספורט בית"ר, ירושלים, 
96952, ישראל

ויגור נסיכויות 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

י"א אייר תשע"ה - 57630/04/2015



Trade Mark No. 273087 מספר סימן

Application Date 12/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, soaps, essential oils, cosmetics and 
grooming preparations and products, body care and 
hair care products, shampoo, make-up products; 
make-up accessories, namely, foundation creams, 
make-up bases in the form of pastes, make-up 
removing milk, make-up removing preparations, eye 
make-up removers, tissues impregnated with make-
up removing preparations, make-up for compacts.

בשמים, סבונים, שמנים אתריים, תכשירי ומוצרי קוסמטיקה 
וטיפוח, מוצרי טיפוח לגוף ולשיער, שמפו, מוצרי איפור; אביזרי 
איפור דהיינו בסיס איפור בצורת קרם, בסיסי איפור בצורת 

משחות, חלב להסרת איפור, תכשירים להסרת איפור, תכשיר 
להסרת איפור עיניים, אריגים ספוגים בתכשירים להסרת איפור, 
בסיסי איפור (מייק-אפ) לפודריות.                                       
                                                                                    

                                      

Class: 4 סוג: 4

Candles, decoration candles, scented candles. נרות, נרות לקישוט, נירות ריחניים.                         

Class: 9 סוג: 9

Glasses, sunglasses, cases for spectacles, spectacle 
chains, spectacle frames, and accessories therefor.

משקפיים, משקפי שמש, נרתיקים למשקפיים, שרשראות 
למשקפיים, מסגרות למשקפיים, ואביזרים עבורם.                   

              

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, namely, rings (jewelry), fashion jewelry, 
bronze jewelry, gold jewelry, jewelry made of glass, 
diamond jewelry, jewelry for children, silver jewelry, 
plastic jewelry, jewelry made of crystal, ivory jewelry, 
cloisonné jewelry, sterling silver jewelry, jewelry for 
the head, precious jewels, paste jewelry (costume 
jewelry), designed bronze jewelry, jewelry of yellow 
amber, jewelry plated with precious metals, metal 
jewelry; necklaces, bracelets, ankle bracelets, 
earrings; clocks, watches, alarm clocks; products of 
precious metals and products of precious metals 
alloys, namely, bangles, figures of precious metal or 
precious metal alloys, cuff links, rings (jewelry), tie 
clips, key rings (trinkets or fobs), jewelry rolls, tie 
pins, brooches (jewelry), statuettes of precious metal 
or precious metal alloys, bracelets, ornaments in the 
nature of jewelry, jewelry chains, jewels; jewelry 
boxes; decorated pins for hats and clothing; shoe 
ornaments of precious metal; tie clip; cufflinks.

תכשיטים, דהיינו, טבעות (תכשיטים), תכשיטי אופנה, תכשיטי 
ברונזה, תכשיטי זהב, תכשיטי זכוכית, תכשיטי יהלומים, 
תכשיטי ילדים, תכשיטי כסף, תכשיטי פלסטיק, תכשיטי 

קריסטל, תכשיטי שנהב, תכשיטי אמייל מקושט (תכשיטים), 
תכשיטי כסף סטרלינג, תכשיטים לראש, תכשיטים יקרי ערך, 
תכשיטים מזכוכית שטרס, תכשיטים מעוצבים מברונזה, 
תכשיטים מענבר צהוב, תכשיטים מצופים מתכות יקרות, 
תכשיטים ממתכת; שרשראות, צמידים, צמידים לקרסול, 

עגילים; שעונים, שעוני יד, שעונים מעוררים; מוצרים ממתכות 
יקרות ומוצרים מסגסוגות של מתכות יקרות, דהיינו, אצעדות 
(צמידים), דמויות ממתכות יקרות או סגסוגות שלהן, חפתים, 
טבעות (תכשיטים), מהדקי עניבות, מחזיקי-מפתחות, נרתיקי 
תכשיטים, סיכות לעניבות, סיכות נוי, פסלונים עשויים מתכת 
יקרה או סגסוגות שלה, צמידים, קישוטים (עיטורים) בצורת 

תכשיטים, שרשראות תכשיטים, תכשיטים; קופסאות תכשיטים; 
סיכות מעוטרות לבגדים ולכובעים; עיטורים לנעליים ממתכת 
אצילה; תופסן לעניבה; חפתים.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 18 סוג: 18

Bags, suitcases, briefcases; purses; saddle belts, 
money purses; products made of leather and fur; key 
rings; parasols; umbrellas.

תיקים, מזוודות, תיקי מסמכים; ארנקים; חגורות אוכף, חגורות 
כסף; מוצרים העשויים מעורות ופרוות; מחזיקי מפתחות; 

שמשיות; מטריות.                 
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Class: 21 סוג: 21

Household goods, Household and kitchen utensils 
and containers; decorations and ornaments for the 
home of glass, porcelain and earthenware not 
included in other classes; make-up accessories, 
namely, make-up brushes, make-up sponges, make-
up applicators, facial sponges for applying make-up, 
applicator sticks for applying make-up.

כלי בית, כלים ומיכלים לבית ולמטבח; קישוטים וכלי נוי לבית 
מזכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים אחרים; אביזרי 
איפור, דהיינו, מברשות איפור, ספוגיות איפור, כלים ליישום 
איפור, ספוגי פנים לצורך השמת איפור, מקלות אפליקטור 

לצורך השמת איפור.                                                         
                                                                                    

                                              

Class: 24 סוג: 24

Textiles and weaving products, not included in other 
classes; bedspreads; table covers, sheets, blankets, 
pillows, towels, bath towels, curtains.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה; כיסויי שולחן, מצעים, שמיכות, כריות, מגבות, מגבות 

אמבט, וילונות.                                           

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear; Clothing for 
women, men, children and infants, sportswear, 
casual wear, tailored clothes, long and short sleeved 
shirts, pants and shorts, sweatshirts, dresses, 
underwear, jackets and coats, knitwear, sweaters, 
undershirts and T-shirts, track suits, overalls, 
comfortable clothing and pajamas, stockings, socks, 
tights and leggings, hats, scarves, swimwear; shoes, 
sandals, slippers and flip-flops, boots; belts; bath 
robes of towel fabric.

דברי ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; בגדי נשים, גברים, ילדים 
ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים מחויטים, חולצות 
ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, שמלות, הלבשה 
תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, אימוניות, 

אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, טייצים, 
כובעים, צעיפים, בגדי ים; נעליים, סנדלים, כפכפים, מגפיים; 

חגורות; חלוקי אמבט ממגבת.                                             
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 27 סוג: 27

Fabric carpets. מרבדים מבד.         
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Class: 28 סוג: 28

Management and operation of stores and fashion 
store chain and / or department stores; fashion shop 
services and / or department stores services; retail 
and wholesale marketing; supply and management of 
fashion store chain and home-decor shops and / or 
department stores, for the sale of a variety of goods 
including fashion accessories and eye-wear, jewelry, 
bags, clothing and footwear, houseware and 
household goods, cosmetics and toys, including 
clothing for women, men, children and infants, 
sportswear, casual wear, tailored clothes, long and 
short sleeved shirts, pants and shorts, sweatshirts, 
dresses, underwear, jackets and coats, knitwear, 
sweaters, undershirts and T-shirts, track suits, 
overalls, comfortable clothing and pajamas, 
stockings, socks, tights and leggings, hats, scarves, 
bathing suits, bathrobes, shoes, sandals, slippers 
and flip-flops, boots, belts, bags, wallets, glasses, 
sunglasses, watches, jewelry pins, hair accessories, 
makeup, sports equipment; provision and 
management of online fashion and home-decor 
stores and / or online department stores for the sale 
of a variety of goods including fashion accessories 
and eye-wear, jewelry, bags, clothing and footwear, 
makeup, sports equipment, houseware and 
household goods, cosmetics and toys, including 
clothing for women, men, children and infants, 
sportswear, casual wear, tailored clothes, long and 
short sleeved shirts, pants and shorts, sweatshirts, 
dresses, underwear, jackets and coats, knitwear, 
sweaters, undershirts and T-shirts, track suits, 
overalls, comfortable clothing and pajamas, 
stockings, socks, tights and leggings, hats, scarves, 
bathing suits, shoes, sandals, slippers and flip-flops, 
boots, belts, bags, wallets, glasses, sunglasses, 
watches, jewelry pins, hair accessories; organization, 
management and operation of a customer's member 
club; advertising and marketing, among others 
through the Internet.

ניהול והפעלה של חנויות ורשת חנויות אופנה ו/או כלבו; שירותי 
חנות אופנה ו/או כלבו; שיווק קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול 
של רשת חנויות אופנה ובית ו/או כלבו, לממכר מגוון טובין בהם 
אביזרי אופנה ומשקפיים, תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה 

והנעלה, כלים ומוצרים לבית, קוסמטיקה וצעצועים, לרבות בגדי 
נשים, גברים, ילדים ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים 

מחויטים, חולצות ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, 
שמלות, הלבשה תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, 
אימוניות, אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, 
טייצים, כובעים, צעיפים, בגדי ים, חלוקי אמבטיה, נעליים, 

סנדלים, כפכפים, מגפיים, חגורות, תיקים, ארנקים, משקפיים, 
משקפי שמש, שעונים, תכשיטי סיכות, אביזרי שיער, איפור, 
ציוד ספורט; אספקה וניהול של חנות אופנה ובית ו/או כלבו 
מקוונת לממכר מגוון טובין בהם אביזרי אופנה ומשקפיים, 

תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה והנעלה, איפור, ציוד ספורט, 
כלים ומוצרים לבית, קוסמטיקה וצעצועים, לרבות בגדי נשים, 
גברים, ילדים ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים 
מחויטים, חולצות ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, 

שמלות, הלבשה תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, 
אימוניות, אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, 
טייצים, כובעים, צעיפים, בגדי ים, נעליים, סנדלים, כפכפים, 
מגפיים, חגורות, תיקים, ארנקים, משקפיים, משקפי שמש, 

שעונים, תכשיטי סיכות, אביזרי שיער; ארגון, ניהול והפעלה של 
מועדון לקוחות; פרסום ושיווק, בין היתר באמצעות רשת 

האינטרנט.                                                                     
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Ownersבעלים

Name: Palo Retail Ltd. שם: פאלו ריטייל בע"מ

Address: 22 hamelacha street, Rosh Haayin, 4809162, 
Israel

כתובת : רחוב המלאכה 22, ראש העין, 4809162, ישראל

פאלו ריטייל 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

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of stores and fashion 
store chain and / or department stores; fashion shop 
services and / or department stores services; retail 
and wholesale marketing; supply and management of 
fashion store chain and home-decor shops and / or 
department stores, for the sale of a variety of goods 
including fashion accessories and eye-wear, jewelry, 
bags, clothing and footwear, houseware and 
household goods, cosmetics and toys, including 
clothing for women, men, children and infants, 
sportswear, casual wear, tailored clothes, long and 
short sleeved shirts, pants and shorts, sweatshirts, 
dresses, underwear, jackets and coats, knitwear, 
sweaters, undershirts and T-shirts, track suits, 
overalls, comfortable clothing and pajamas, 
stockings, socks, tights and leggings, hats, scarves, 
bathing suits, bathrobes, shoes, sandals, slippers 
and flip-flops, boots, belts, bags, wallets, glasses, 
sunglasses, watches, jewelry pins, hair accessories, 
makeup, sports equipment; provision and 
management of online fashion and home-decor 
stores and / or online department stores for the sale 
of a variety of goods including fashion accessories 
and eye-wear, jewelry, bags, clothing and footwear, 
makeup, sports equipment, houseware and 
household goods, cosmetics and toys, including 
clothing for women, men, children and infants, 
sportswear, casual wear, tailored clothes, long and 
short sleeved shirts, pants and shorts, sweatshirts, 
dresses, underwear, jackets and coats, knitwear, 
sweaters, undershirts and T-shirts, track suits, 
overalls, comfortable clothing and pajamas, 
stockings, socks, tights and leggings, hats, scarves, 
bathing suits, shoes, sandals, slippers and flip-flops, 
boots, belts, bags, wallets, glasses, sunglasses, 
watches, jewelry pins, hair accessories; organization, 
management and operation of a customer's member 
club; advertising and marketing, among others 
through the Internet.

ניהול והפעלה של חנויות ורשת חנויות אופנה ו/או כלבו; שירותי 
חנות אופנה ו/או כלבו; שיווק קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול 
של רשת חנויות אופנה ובית ו/או כלבו, לממכר מגוון טובין בהם 
אביזרי אופנה ומשקפיים, תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה 

והנעלה, כלים ומוצרים לבית, קוסמטיקה וצעצועים, לרבות בגדי 
נשים, גברים, ילדים ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים 

מחויטים, חולצות ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, 
שמלות, הלבשה תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, 
אימוניות, אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, 
טייצים, כובעים, צעיפים, בגדי ים, חלוקי אמבטיה, נעליים, 

סנדלים, כפכפים, מגפיים, חגורות, תיקים, ארנקים, משקפיים, 
משקפי שמש, שעונים, תכשיטי סיכות, אביזרי שיער, איפור, 
ציוד ספורט; אספקה וניהול של חנות אופנה ובית ו/או כלבו 
מקוונת לממכר מגוון טובין בהם אביזרי אופנה ומשקפיים, 

תכשיטים, תיקים, דברי הלבשה והנעלה, איפור, ציוד ספורט, 
כלים ומוצרים לבית, קוסמטיקה וצעצועים, לרבות בגדי נשים, 
גברים, ילדים ותינוקות, בגדי ספורט, בגדי יומיום, בגדים 
מחויטים, חולצות ומכנסים ארוכים וקצרים, סווטשרטים, 

שמלות, הלבשה תחתונה, מעילים, סריגים, סוודרים, גופיות, 
אימוניות, אוברולים, בגדי נוחות ופיג'מות, גרביונים, גרביים, 
טייצים, כובעים, צעיפים, בגדי ים, נעליים, סנדלים, כפכפים, 
מגפיים, חגורות, תיקים, ארנקים, משקפיים, משקפי שמש, 

שעונים, תכשיטי סיכות, אביזרי שיער; ארגון, ניהול והפעלה של 
מועדון לקוחות; פרסום ושיווק, בין היתר באמצעות רשת 

האינטרנט.                                                                     
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המגזר השביעי

Trade Mark No. 273280 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35
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Advertising; Business management; business 
assistance and administration; Providing information 
and consultancy services by experts in the fields of 
business, commerce, marketing, sales, advertising, 
public relations, office functions, book-keeping, 
accountancy and procurement; Providing Information 
and consultancy in connection with advertising, 
business, commerce, marketing, sales, office 
functions, book-keeping, accountancy, procurement 
and public relations; Providing information and 
consultancy services relating to the procurement of 
goods and services; Procurement of goods and 
services for others;  Procurement of goods and 
services on behalf of others; Preparation of experts' 
evaluations, experts' opinions and other reports 
relating to business matters; Personnel recruitment, 
selection and placement services; Recruitment and 
placement of employees and volunteers for others; 
office functions; Matching volunteers with non-profit 
entities (including, with nonprofit organizations, non-
profit institutions, non-profit associations); Providing 
information and consultancy services in connection 
with personnel recruitment, human resources 
management and human resources; Advertising for 
the purposes of personnel and volunteers 
recruitment; Providing tools and consultancy for 
personnel and volunteers evaluation; Consultancy 
regarding personnel recruitment and management 
and their employment; managers recruitment 
services and consultancy in connection with 
managers employment; Consultancy in connection 
with businesses, human resources and management; 
consultancy in connection with business organization 
and business management; Organizational 
consultancy services (including, but not limited, 
consultancy in connection with organizational 
structure, organizational development, re-
organization, organizational change and 
organizational efficiency); business consultancy 
services; businesses evaluation; consultancy 
services in connection with managing, developing 
and organizing of businesses, social businesses, 
non-profit organizations, non-profit institutions and 
non-profit associations; Financial records 
management; Accountancy and accounting services; 
Internal and external auditing; Book-keeping; 
providing payroll services and administration of 
payroll, for others; auditing services; services for 
preparing reports for tax authorities; providing 
business and management information and business 
and management research services; tax research 
and consultation regarding tax; businesses 
investigations; business management assistance and 
consultancy; market researches and market analysis; 
business consultation services to assist non-profit 
entities (including, non-profit organizations, non-profit 
institutions and non-profit associations) in planning, 
managing, and conducting fundraising activities; 
Business management consulting, strategic planning 
and business advisory services provided to non-profit 
entities (including, non-profit organizations, non-profit 
institutions and non-profit associations); 
and all including providing, selling, marketing and 
advertising additional related and complementary 
services to the abovementioned; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; סיוע וטיפול לעסקים; אספקת מידע 
ושירותי ייעוץ ע"י מומחים בתחומי עסקים, מסחר, שיווק, 
מכירות, פרסום, יחסי ציבור, פעולות משרדיות, הנהלת 

חשבונות, ראיית חשבון ורכש; מתן מידע וייעוץ בקשר לפרסום, 
עסקים, מסחר, שיווק, מכירות, פעולות משרדיות, הנהלת 
חשבונות, ראיית חשבון, רכש ויחסי ציבור; אספקת מידע 

ושירותי ייעוץ ביחס לרכש של טובין ושירותים; רכש של טובין 
ושירותים בעבור אחרים; רכש של טובין ושירותים מטעם 

אחרים; הכנה של הערכות מומחים, חוות דעת מומחים, ודוחות 
אחרים הנוגעים לעניינים עסקיים; שירותי גיוס, מיון והשמה של 
כח אדם; גיוס והשמה של עובדים ומתנדבים בעבור אחרים; 
פעולות משרדיות; התאמה של מתנדבים לישויות ללא מטרות 
רווח (ולרבות לעמותות, למלכ"רים ולאלכ"רים); אספקת מידע 

ושירותי ייעוץ בקשר לגיוס כוח אדם, ניהול משאבי אנוש 
ומשאבי אנוש; פרסום למטרות גיוס עובדים ומתנדבים; אספקת 

כלים וייעוץ להערכת עובדים ומתנדבים; ייעוץ בנוגע לגיוס 
וניהול עובדים והעסקתם; שירותי גיוס מנהלים וייעוץ בקשר 

להעסקת מנהלים;  ייעוץ בקשר לעסקים, כח אדם וניהול; ייעוץ 
בקשר לארגון עסקי וניהול עסקי; שירותי ייעוץ ארגוני (ולרבות, 
אך לא רק, ייעוץ בקשר למבנה ארגוני, פיתוח ארגוני, ארגון 
מחדש, שינוי ארגוני והתייעלות ארגונית); שירותי ייעוץ עסקי; 
הערכת עסקים; שירותי ייעוץ בקשר לניהול, לפיתוח ולארגון של 
עסקים, עסקים חברתיים, עמותות, מלכ"רים ואלכ"רים; ניהול 

דוחות כספיים; שירותי ראיית חשבון וחשבונאות; בקרת 
חשבונאות פנימית וחיצונית; הנהלת חשבונות; מתן שירותי 
חשבות שכר וניהול חשבות שכר, בעבור אחרים; שירותי 

ביקורת; שירותים להכנת דוחות לרשויות המס; מתן מידע עסקי 
וניהולי ושירותי מחקר עיסקי וניהולי; מחקר מיסוי וייעוץ בנוגע 
למיסוי; חקירות עסקיות; סיוע וייעוץ בניהול עסקי; מחקרי שוק 
וניתוח שוק; שירותי ייעוץ עסקי לסיוע לישויות ללא מטרות רווח 
(ולרבות לעמותות, למלכ"רים ולאלכ"רים) בתכנון, ניהול וביצוע 
של פעילויות לגיוס תרומות; ייעוץ בניהול עסקי, תכנון אסטרטגי 

ושירותי ייעוץ עסקי המסופקים לישויות ללא מטרות רווח 
(ולרבות לעמותות, למלכ"רים ולאלכ"רים); והכל ולרבות מתן, 
ממכר, שיווק ופרסום של שירותים נוספים נלווים ומשלימים 

לאמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 35. 
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Ownersבעלים

Name: MIGZAR-SHEVA LTD. שם: המגזר השביעי בע"מ

Address: כתובת : כנפי נשרים 68, ירושלים, 9546457, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dor Nachman, Adv.

Address: Jabotinsky 5 (Biet ABCD), Ramat Gan, 
5252006, Israel

שם: דור נחמן, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 5, (בית אבגד), רמת גן, 5252006, ישראל

Class: 36 סוג: 36

Providing information and consultancy services in the 
fields of financing and donations for non-profit entities 
(including, for nonprofit organizations, for non-profit 
institutions and for non-profit associations), for social 
businesses and for social entrepreneurship; 
Collection and management of donations and 
financing for others; Arranging of financing for non-
profit entities (including, for nonprofit organizations, 
non-profit institutions and non-profit associations), for 
social businesses and for social entrepreneurship; 
Providing information, assistance and consultancy 
services in connection with financing, investments, 
donations and financial matters; financial evaluations; 
financial analysis services; financial management 
services; financial consultancy and provision of 
financial information; businesses brokerage; 
businesses brokerage, namely, brokerage between 
services providers, businesses and suppliers to other 
businesses; businesses brokerage, namely, 
brokerage between services providers, suppliers and 
businesses to social businesses, to non-profit 
organizations, to businesses, to non-profit institutions 
and to non-profit associations; financial investments 
brokerage; fundraising services; financial and fiscal 
research;  consultancy, brokerage and management 
services in the fields of investments, finance and 
finanacing; All included in class 36. 

אספקת מידע ושירותי ייעוץ בנושאי מימון ותרומות ליישויות 
ללא מטרות רווח (ולרבות, לעמותות, למלכ"רים ולאלכ"רים), 
לעסקים חברתיים וליזמות חברתית; איסוף וניהול תרומות 
ומימון בעבור אחרים; ארגון מימון ליישויות ללא מטרות רווח 
(ולרבות, לעמותות, למלכ"רים ולאלכ"רים), לעסקים חברתיים 
וליזמות חברתית; אספקת מידע, סיוע ושירותי ייעוץ בקשר 

למימון, השקעות, תרומות ועניינים כספיים; הערכות כלכליות; 
שירותי ניתוח כלכלי; שירותי ניהול כלכלי; ייעוץ כלכלי ומתן 

מידע כלכלי; תיווך עסקים; תיווך עסקים, דהיינו, תיווך בין נותני 
שירותים, עסקים וספקים לעסקים אחרים; תיווך עסקים, דהיינו, 
תיווך בין נותני שירותים, ספקים ועסקים לבין עסקים חברתיים, 

עמותות, עסקים, מלכ"רים ואלכ"רים; תיווך בהשקעות 
פיננסיות; שירותי גיוס תרומות; מחקר פיננסי ופיסיקלי; שירותי 

ייעוץ, תיווך וניהול בתחומי ההשקעות, הכלכלי והמימון; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                    
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Trade Mark No. 273297 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Adobe Systems Incorporated

Address: 345 Park Avenue, San Jose, 95110, California, 
U.S.A.

Governed by the laws of the State of Delaware

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 viewing, interacting with, and 
playing internet-rich applications, animation, video, 
sound, graphics, presentations, illustrations, images, 
modeling, website content, text, motion pictures, and 
entertainment-related multimedia content; computer 
software for enhancing the capabilities of web 
browser software; computer software for viewing 
printable documents on web pages.

תוכנות מחשב לצפייה, אינטראקציה עם, ומשחק ביישומי 
אינטרנט עשירים, הנפשה, וידאו, צליל, גרפיקה, מצגות, 
איורים, דמויות, מודלים, תכנים של אתרי אינטרנט, טקסט, 

סרטי קולנוע, ותכני מולטימדיה הנוגעים לבידור; תוכנות מחשב 
להעצמת היכולות של תוכנות דפדפני אינטרנט; תוכנות מחשב 
לשם צפייה במסמכים להדפסה בדפי אינטרנט.                       
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Trade Mark No. 273303 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. L. 1 Fashion LTD שם: א.ל. 1 אופנה בע"מ

Address: Kiryat Matalon, P.O.B. 7142, Petah Tikva, Israel כתובת : קרית מטלון, ת.ד. 7142, פתח תקוה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 
.25
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Trade Mark No. 273310 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Couscous Maison Ltd. שם: קוסקוס מזון בע"מ

Address: P.O.B. 8062, Natanya, 42170, Israel כתובת : ת.ד. 8062, נתניה, 42170, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Processed, cooked and dried fine flour crumbs; all 
included in class 30.

פתיתי סולת מעובדים, מבושלים ומיובשים; כולם נכללים בסוג 
                             .30
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CELEBRATING BATHTIME

Trade Mark No. 273477 מספר סימן

Application Date 29/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Global Marketing Enterprise (GME) Ltd. שם: גלובל מרקטינג אנטרפרייז (ג'י אמ אי) בע"מ

Address: P.O.B. 25202, Tel Aviv, Israel כתובת : ת.ד. 25202, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronit Zango Eshel, Adv.

Address: 8 Jerusalem, Netanya, 4243719, Israel

שם: רונית זנגו אשל, עו"ד

כתובת : שד' ירושלים 8, נתניה, 4243719, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Taps and components; wquipment and devices for 
sanitary purposes; equipment  and devices for water 
supply; all included in this class .

ברזים וחלקיהם; ציוד והתקנים למטרות סניטריות; ציוד 
והתקנים לאספקת מים; הנכללים כולם בסוג זה.                     

                                                                    

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, books, booklets, pamphlets, 
catalogues, signs, stickers, all in the field of child 
care, parenting, child raising, child development and 
child education;  printed matter;  photographs; 
illustrations; stationery;  instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers’ 
type; printing blocks ; all included in this class.

פרסומים מודפסים, ספרים, ספרונים, חוברות, קטלוגים, 
שלטים, מדבקות, כולם בתחום של טיפול בילדים, הורות, גידול 
ילדים, התפתחות ילדים וחינוך ילדים; דברי דפוס; צילומים; 
איורים; צרכי כתיבה; חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 

אותיות דפוס; גלופות ; הנכללים כולם בסוג זה.                       
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings, gymnastic and sporting 
articles for babies, for infants and for children; parts 
and accessories for all the foregoing goods; all 
included in this class.

צעצועים, משחקים ודברי משחק, ; צרכי התעמלות וספורט 
לתינוקות, לפעוטות ולילדים; חלקים ואביזרים לכל הטובין 

הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג זה.                                 
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Trade Mark No. 273493 מספר סימן

Application Date 29/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yakir Yigal שם: יקיר יגאל

Address: 4/33 Hahartsit Street, Holon, Israel כתובת : רחוב חרצית 4/33, חולון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Magar, Shalom, Braish Law Office

Address: 18 Hahasmal St., Tel Aviv, 6511704, Israel

שם: מגער, שלום, ברייש, משרד עו"ד

כתובת : רח' החשמל 18, תל אביב, 6511704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, and headgear, including pants, 
shorts, shirts, coats, jackets, gloves and hats, 
sweaters, shoes, sandals, slippers and boots, all men 
women and children; all included in a class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש הכוללים מכנסיים, מכנסיים 
קצרים, חולצות, מעילים, ז'קטים, כפפות וכובעים, סריגים, 

נעליים, סנדלים, כפכפים ומגפיים, כולם לגברים נשים וילדים; 
הנכללים כולם בסוג 25.                             
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Trade Mark No. 273657 מספר סימן

Application Date 04/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166953A מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

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

Hand tools.

Class: 9 סוג: 9

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

Class: 11 סוג: 11

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

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

Class: 35 סוג: 35

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

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs.
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 Owners

Name: MTU Friedrichshafen GmbH

Address: Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen, 
Germany

(Germany GmbH)

Class: 37 סוג: 37

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

Class: 42 סוג: 42

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

Trade Mark No. 273708 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shimon Haim Food and Beverages Ltd. שם: שמעון חיים מזון ומשקאות בע"מ

Address: 127/2 Hatmarim Blvd., P.O.B. 1310, Eilat, 
88000, Israel

כתובת : שדרות התמרים 12/2, ת.ד. 1310, אילת, 88000, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zayon, Adv.

Address: 89 Medinat Ha'yehudim St., P.O.B. 4026, 
Herzliah-Pituah, 4614001, Israel

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4026, הרצליה פיתוח, 
4614001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות; כולם נכללים בסוג 32.                               
                                            

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה); כולם נכללים בסוג 33.           
                

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; including 
alcoholic beverages; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה, לרבות משקאות אלכוהוליים; 
כולם נכללים  בסוג 43.                                             
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HOLOCUBE

Trade Mark No. 273818 מספר סימן

Application Date 14/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rapid Affichage BVBA

Address: Riemstraat 10, Antwerp, 2000, Belgium

Name: Joris Vanbriel

Address: Kleine Markt 7/9, Antwerp, 2000, Belgium

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

Television receivers; Projection apparatus and 
projection screens; All included in class 9.

מקלטי טלוויזיה; מתקני הקרנה ומסכי הקרנה; הנכללים כולם 
בסוג 9.
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Trade Mark No. 273823 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PROTECHTOP LTD שם: פרוטקטופ בע"מ

Address: by Guy Kedem, Adv. 23 Bar Kochba, P.O.B. 
2262, Bneu Brak, 5112601, Israel

כתובת : אצל עורך דין גיא קדם, רח' בר כוכבא 23, ת.ד. 2262, 
בני ברק, 5112601, ישראל

פרוטקטופ בעמ

Name: Bufflabs LTD.

Address: 306 Jungbu BLDG, 489 Gyeongchung-daero, 
Gonjiarm-eup, Gwangju-city, Republic of Korea

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

Protective covers for smartphones; Protective covers 
for tablet computers; Protective cases for 
smartphones; Protective cases for tablet computers; 
Protective films adapted in shape; Screen protectors; 
Shock  absorption film; All included in class 9.

כיסויי מגן לטלפונים חכמים; כיסוי מגן לטאבלטים;  נרתיקי מגן 
לטלפונים חכמים; נרתיקי מגן לטאבלטים; סרטי הגנה 

מותאמים בצורתם; מגני מסך;סרט סופג זעזועים; הנכללים 
כולם בסוג 9.
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Trade Mark No. 273825 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PROTECHTOP LTD שם: פרוטקטופ בע"מ

Address: 23 אצל עורך דין גיא קדם, רח' בר כוכבא, P.O.B. 
בני ברק, 5112601, ישראל ,2262

כתובת : אצל עורך דין גיא קדם, רח' בר כוכבא 23, ת.ד. 2262, 
בני ברק, 5112601, ישראל

פרוטקטופ בעמ

Name: Bufflabs LTD.

Address: 306 Jungbu BLDG, 489 Gyeongchung-daero, 
Gonjiarm-eup, Gwangju-city, Republic of Korea

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

Protective covers for smartphones; Protective covers 
for tablet computers; Protective cases for 
smartphones; Protective cases for tablet computers; 
Protective films adapted in shape; Screen protectors; 
Shock  absorption film; All included in class 9.

כיסויי מגן לטלפונים חכמים; כיסוי מגן לטאבלטים;  נרתיקי מגן 
לטלפונים חכמים; נרתיקי מגן לטאבלטים; סרטי הגנה 

מותאמים בצורתם; מגני מסך;סרט סופג זעזועים; הנכללים 
כולם בסוג 9.
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Trade Mark No. 273936 מספר סימן

Application Date 19/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nime Nusair שם: ניעמה נסייר

Address: Galilee 13 St., P.O.B. 324, Nazareth, Israel כתובת : הגליל 13, ת.ד. 324, נצרת, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hagag, Buchnik, Weinstein & Co., Adv.

Address: Azrieli Center 1, The round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: חג'ג', בוכניק ויינשטיין ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Impregnated or premoistened tissues and wipes, 
disposable washcloths impregnated with skin 
cleansers, Soaps, Perfumes, Essential oils, 
Cosmetics, Hair lotions, all included in class 3.

ממחטות ומגבות ספוגות או מורטבות מראש, בדי רחצה חד 
פעמיים ספוגים בתכשירי ניקוי עור, סבונים, בשמים, שמנים 
אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער, הנכללים כולן 

בסוג 3.                                         
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Trade Mark No. 273948 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moran Bois שם: מורן בויס

Address: Ha'avoda St. 23 B1, Tel Aviv, Israel כתובת : העבודה 23 ב/1, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zayon, Adv.

Address: 89 Medinat Ha'yehudim St., P.O.B. 4026, 
Herzliah-Pituah, 4614001, Israel

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

כתובת : מדינת היהודים 89, ת.ד. 4026, הרצליה פיתוח, 
4614001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Management of business and services for the 
issuance of computerize and digital tax invoices, 
receipts, transaction reports, income reports, 
bookkeeping documents etc. including through online 
means – all included in Class 35.                                 
  

ניהול עסקים ושירותים להפקה ממוחשבת ו/או דיגיטלית של 
חשבוניות מס, קבלות, דוחות עסקה, דוחות הכנסה, מסמכי 
הנהלת חשבונות וכיו"ב, לרבות בדרך מקוונת – כולם נכללים 
בסוג 35.                                                                         

                                                  

Class: 36 סוג: 36

Monetary businesses, varied financial services such 
as online monies, charges and credit cards clearing, 
and other monetary services – all included in Class 
36.                                   

עסקי כספים, שירותים פיננסיים שונים כגון סליקה מקוונת של 
כספים, חיובים וכרטיסי אשראי, ושירותים כספיים אחרים; כולם 
נכללים בסוג 36.                                                              
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whiisit

Trade Mark No. 273950 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PARTICLE CAPITAL LTD. שם: פארטיקל קאפיטל בע"מ

Address: 8 Micha, Tel Aviv, 6311112, Israel כתובת : מיכה 8, תל אביב, 6311112, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dor Nachman, Adv.

Address: Jabotinsky 5 (Biet ABCD), Ramat Gan, 
5252006, Israel

שם: דור נחמן, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 5, (בית אבגד), רמת גן, 5252006, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software and applications for mobile devices; 
application software for mobile phones; 
downloadable applications for use with mobile 
devices and mobile phones; computer software; 
downloadable computer software; computer 
software, application for mobile phones and mobile 
devices, software components and computer 
systems to be used for the purposes of social and 
business networking and for the purposes of online 
social collaboration between users; computer 
software, application for mobile phones and mobile 
devices, software components and computer 
systems to be used by others for the purposes of 
information, data, images and documents 
transmission, upload, download, access, search, 
retrieval and sharing between users; computer 
software and application for mobile phones and 
mobile devices for providing multiple-user access to 
computer networks and social network; computer 
software, application for mobile phones and mobile 
devices, software components and computer 
systems which provide electronic media, data, 
documents, images and information; computer 
software, application for mobile phones and mobile 
devices, software components and computer 
systems which facilitate online services for social 
networking; computer software, application for mobile 
phones and mobile devices, software components 
and computer systems enabling the creation and 
management of on line discussion groups; computer 
software and computer hardware for the purposes of 
collection, management, transmission, retrieval, 
sharing and storage of data and information; 
interactive social computer software enabling 
exchange of information, documents, images and 
data among users; all included in class 9.  

תוכנה ויישומונים למכשירים ניידים; תוכנת יישום לטלפונים 
ניידים; תוכנת יישום לשימוש במכשירים ניידים וטלפונים ניידים; 
תוכנת מחשב; תוכנת מחשב הניתנת להורדה; תוכנת מחשב,  

יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי תוכנה 
ומערכות מחשוב לשימוש לצרכי יצירת רשת של קשרים 
חברתיים ועסקיים, ולצרכי שיתוף פעולה חברתי מקוון בין 

משתמשים; תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים 
ניידים, רכיבי תוכנה ומערכות מחשוב לשימוש על ידי אחרים 
לצרכי העברה, העלאה, הורדה, מתן גישה, חיפוש, אחזור 
ושיתוף של מידע, נתונים, תמונות ומסמכים בין משתמשים; 
תוכנה ויישומון לטלפונים ניידים ולמכשירים ניידים לאספקת 
גישה רבת-משתתפים לרשתות מחשבים ולרשת חברתית; 
תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ולמכשירים ניידים, 
רכיבי תוכנה ומערכות מחשוב המספקים מדיה אלקטרונית, 
נתונים, מסמכים, תמונות ומידע; תוכנת מחשב, יישומון 
לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי תוכנה ומערכות 
מחשוב המאפשרים שירותים מקוונים לרשתות חברתיות; 

תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי 
תוכנה ומערכות מחשוב המאפשרים יצירה וניהול של קבוצות 
דיון מקוונות; תוכנת מחשב וחומרת מחשב לצרכי איסוף, ניהול, 
שידור, אחזור, שיתוף ואחסון של נתונים ומידע; תוכנת מחשב 
חברתית ואינטראקטיבית המאפשרת תעבורת מידע, מסמכים, 
תמונות ונתונים בין משתמשים;  הנכללים כולם בסוג 9.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

י"א אייר תשע"ה - 60030/04/2015



.Journal" No")("יומן" מס' 08/2012

239054

.Journal" No")("יומן" מס' 06/2013

241329

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2014

247988

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2014

248994

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2014

252214 253936

.Journal" No")("יומן" מס' 09/2014

248672

245513 246754 247031 247032 247353 247698 248458 248991 
249106 249612 249710 249754 249755 249795 249871 250265 
250503 250537 250609 250729 250862 250935 251042 251049 
251075 251881 251910 251997 252039 252051 252209 252391 
252394 252434 252435 252443 252491 252552 252564 252776 
252814 252819 252832 252834 253015 253082 253291 253303 
253347 253403 253404 253544 253743 253780 253786 253803 
253819 253826 253932 253944 253955 254000 254001 254050 
254073 254089 254102 254103 254114 254125 254166 254178 
254198 254248 254307 254312 254332 254333 254360 254376 
254446 254458 254483 254518 254519 254520 254521 254522 
254537 254549 254556 254559 254585 254589 254610 254612 
254619 254620 254621 254644 254648 254656 254668 254669 
254670 254680 254683 254696 254747 254770 254773 254800 
254843 254872 254916 254967 254969 255012 255016 255059 
255072 255119 255120 255175 255180 255184 255186 255192 
255195 255291 255315 255365 255368 255427 255491 255555 
255566 255587 255597 255622 255640 255646 255736 255743 
255753 255808 255823 255824 255825 255871 255875 255879 
255921 255948 255949 256028 256046 256047 256070 256098 
256109 256152 256172 256184 256217 256232 256326 256334 
256335 256351 256375 256377 256378 256381 256400 256402 
256455 256489 256506 256516 256553 256591 256618 256658 
256699 256743 256744 256745 256746 256747 256748 256750 
256751 256773 256786 256789 256818 256842 256857 256858 
256886 256889 256891 256892 256895 256896 256897 256898 
256899 256900 256901 256902 256904 256906 256908 256909 
256912 256916 256927 256928 256929 256930 256931 256941 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 12/2014

256943 256945 256946 256948 256949 256950 256955 256996 
257012 257013 257033 257039 257040 257042 257044 257050 
257054 257132 257192 257224 257344 257348 257349 257350 
257370 257428 257445 257452 257473 257475 257478 257563 
257569 257589 257602 257608 257635 257654 257661 257662 
257663 257676 257721 257724 257726 257730 257732 257733 
257734 257735 257736 257739 257789 257803 257809 257813 
257831 257832 257834 257835 257836 257843 257847 257852 
257874 257883 257888 257891 257892 257893 257894 257895 
257896 257897 257898 257899 257900 257901 257902 257905 
257906 257907 257912 257913 257915 257924 257926 257932 
257933 257935 257936 257937 257941 257943 257944 257950 
257951 257952 257953 257954 257955 257956 257958 257959 
257961 257962 257966 257969 257971 257974 257976 257977 
257978 257979 257980 257985 257986 257989 257991 257992 
257993 257994 257996 257998 258000 258013 258018 258020 
258021 258026 258030 258042 258044 258048 258051 258053 
258055 258057 258058 258061 258065 258069 258073 258088 
258090 258092 258093 258095 258096 258102 258106 258107 
258117 258118 258123 258131 258134 258139 258142 258143 
258144 258147 258150 258157 258170 258181 258182 258187 
258188 258190 258197 258198 258199 258201 258204 258206 
258211 258214 258217 258227 258228 258230 258231 258233 
258234 258243 258245 258246 258247 258249 258250 258252 
258255 258257 258258 258262 258263 258266 258268 258270 
258271 258272 258274 258275 258276 258277 258279 258280 
258282 258284 258287 258288 258290 258293 258295 258296 
258298 258302 258305 258306 258309 258311 258313 258314 
258315 258316 258317 258318 258319 258320 258323 258324 
258325 258326 258329 258331 258332 258338 258343 258345 
258346 258349 258350 258354 258355 258356 258357 258364 
258368 258372 258377 258381 258382 258383 258384 258385 
258386 258388 258390 258391 258392 258394 258395 258396 
258397 258399 258400 258401 258402 258403 258404 258405 
258406 258407 258408 258409 258410 258411 258412 258416 
258417 258424 258425 258427 258428 258429 258432 258435 
258439 258442 258446 258447 258451 258452 258453 258456 
258458 258460 258465 258466 258468 258473 258477 258482 
258484 258487 258488 258491 258494 258497 258498 258499 
258500 258503 258505 258506 258508 258511 258517 258518 
258519 258524 258527 258529 258530 258532 258533 258534 
258545 258546 258549 258550 258551 258552 258555 258585 
258590 258606 258607 258608 258609 258614 258623 258629 
258631 258632 258636 258638 258641 258645 258647 258648 
258649 258650 258651 258652 258655 258656 258659 258660 
258663 258664 258665 258666 258668 258670 258672 258676 
258678 258680 258683 258708 258720 258725 258750 258756 
258772 258920 258955 259156 259403 259446 259576 259887 
259978 259990 259993 260205 260530 260781 260893 261291 
261401 261981 262038 262193 262575 262938 263132 263136 
263137 263956 264115 264352 264839 264840 265324 265519 
265653 266229 266331 266671 266876 266878 267199 267202 
267203 267209 267211 267290 268847 269363 269379 269538 
269721 269725 269798 269799 269804 269999 270002 270004 
270059 270189 270261 270425 270467 270469 270470 270495 
270523 270701 270712 270737 270742 270743 270748 270880 

270891 270953
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63765

מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

דרך אבא הלל סילבר 16   ,   רמת גן

Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, 
Brandwein & Co.,

ANSYS, INC.

Canonsburg, PA  , U.S.A.

Abba Hillel Silver Rd.   ,   Ramat Gan 16

250591

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

FERRERO POLSKA Sp. Z.o.O.

Warsaw, Poland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

239553

 , 

PRO-VERA SA

B-1420 BRAINE-L'ALLEUD, Belgium

 , 

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י"א אייר תשע"ה - 60330/04/2015



100122 100123 120746

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Novartis AG

CH-4056 Basel, Switzerland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

109555

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה, רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

ACMEDA PTY LTD

Broadmeadows, VIC 3047, Australia

Toyota Towers, 65 Yigal Alon Street , Tel 
Aviv

113749

גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל 
אביב

Glusman & Co., Law Offices

Reckitt Benckiser N.V.

Hoofddorp, Netherlands

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor , Tel Aviv

13512

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

ADAMA AGAN LTD.

אדמה אגן בע"מ ; חברה פרטית

אשדוד, ישראל

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"א אייר תשע"ה - 60430/04/2015



159235 159236 159237

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ASSA ABLOY Branding S.a. r.l.

L-1528 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

164149

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

The Australian National University

Cnr Daley Road and Barry Drive, Australia

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

173557

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Deccon International, Ltd. ; (Samoa Corporation)

P.O. Box 3018, Apia, Samoa

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

174420

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Specialty Surgical Instrumentation, Inc. ; (Tennessee 
Corporation)

Antioch, Tennessee , U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"א אייר תשע"ה - 60530/04/2015



178364 179494

Chen Writing Instruments Ltd.

חאן מכשירי כתיבה בע"מ

קרית שדה התעופה, ישראל

 , 

180255

Mahol Halev Ltd.

מחול הלב בע"מ

קרית מוצקין, ישראל

 , 

180870 189040 189041

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Nature America, Inc. ; (New York Corporation)

New York,   New York  10013, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

183360 183361 185129 185130 185131 199190 199191 199192 199194 219183

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Russian Standard Intellectual Property Holding AG

6331 Huenenberg, Switzerland

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"א אייר תשע"ה - 60630/04/2015



184023 184024

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Blinc Inc. ; (Delaware Corporation)

Boca Raton, Florida 33487, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

185913 185915 185916

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

NL BRAND HOLDINGS LLC ; (New Jersey Limited 
Liability Company)

New York, NY  10018, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

186627 186628

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Elan Pharma International Limited

Dublin 2, Ireland

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

225341

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Palringo Limited

Cramlington, Northumberland, United Kingdom

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

י"א אייר תשע"ה - 60730/04/2015



232587

בוסתנאי, עורכי-דין

מגדל הפלטינום, רח' הארבעה 21 ,   תל אביב

Bustanai, Law Offices

Industrie IP Pty Limited

Marrickville, 2204 NSW, Australia

The Platinum Tower, 21 Haarbaa St. , Tel 
Aviv

233447

SAILUN GROUP CO., LTD.

Economic & Technological Development Zone , 
People's Republic of China

 , 

234741

Privee Limited

Douglas, Ile de Man IM1 PD, Isle of Man

 , 

235884

BackJoy Orthotics, LLC ; (Delaware, United States Ltd 
Liability Company)

Boulder CO 80301, U.S.A.

 , 

י"א אייר תשע"ה - 60830/04/2015



237732

ANV Central Bureau of Services Spain Ltd., Sucursal 
en España

E-08005 Barcelona, Spain

 , 

237913 237914

נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

רחוב תובל 5   ,   תל אביב

Naschitz, Brandes & Co., Advs.

MEDITREND LTD.

מדיטרנד בע"מ

קיבוץ גליל ים, ישראל

5 Tuval Street , Tel Aviv

238346

R&B FOODS, INC.

Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.

 , 

238462

CAMPO MARZIO SIGNATURE S.r.l. ; limited liability 
company

Roma, Italy

 , 

י"א אייר תשע"ה - 60930/04/2015



239553

AVIZEL, société anonyme

L-1319 Luxembourg, Luxembourg

 , 

241296

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון, רח' שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Supreme Protein, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Farmers Branch, Texas  75234, U.S.A.

Nolton House, 14 Shenkar Street. , Herzliya 
Pituach

241607

GNME TRUST

I-31015 CONEGLIANO (TV), Italy

 , 

242443

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Virtual Research Center LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Old Greenwich, Connecticut, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"א אייר תשע"ה - 61030/04/2015



243471 243472 243943 244123 244125 244397 244413 244623

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Hilton Worldwide Holding LLP ; Limited Liability 
Partnership

Watford WD24 4QQ, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

243473 233205 233212 237473

Hilton Worldwide Holding LLP ; Limited Liability 
Partnership

Watford WD24 4QQ, United Kingdom

 , 

245305

INDUSTRIAS ORIOL 1942, S.L ; SOCIEDAD 
LIMITADA ESPAÑA

E-08030 BARCELONA, Spain

 , 

246883

ELEVEN

F-75002 PARIS, France

 , 

י"א אייר תשע"ה - 61130/04/2015



250956 252285

LINEAR S.r.l.

I-20128 MILANO, Italy

 , 

251411

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

ירושלים, ישראל

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

251889 253751 253752 253753

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Medinol Ltd.

מדינול בע"מ

תל אביב, ישראל

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

253169 253170

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Gentex Corporation ; (Michigan Corporation)

Zeeland Michigan , U.S.A.

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

י"א אייר תשע"ה - 61230/04/2015



253473 253474

DONGFENG MOTOR CORPORATION

Wuhan City, Hubei Province, People's Republic of 
China

 , 

255235 259863

RT Holdings III WG (US), LP SCS

L-1513 Luxembourg, Luxembourg

 , 

256311

YU SHICHAO

Jiujiang City, Jiangxi Province, People's Republic of 
China

 , 

257850

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

GEMINI Schuhproduktions-und Vertriebs GmbH

73235 Weilheim, Germany

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

י"א אייר תשע"ה - 61330/04/2015



258115

Chill Factor Global Pty Limited

1341 Dandenong Road,Chadstone VIC 3148, Australia

 , 

258966

Nicopure Labs, LLC ; (Florida, United States LTD 
LIABILITY COMPANY)

Gainesville FL 32653, U.S.A.

 , 

259363

Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, 
Gesellschaft m.b.H. ; Limited liability company

A-1010 Wien, Austria

 , 

260013

Tejas Industries, Inc. ; Corporation State of Texas, 
United States of America

Amarillo TX 79105, U.S.A.

 , 

י"א אייר תשע"ה - 61430/04/2015



29473

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Straub GmbH

D-97877 Wertheim, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

7317 39012

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

International Business Enterprise, S. de R.L. de C.V. ; 
(Mexican limited liability company)

Parque Industrial Lagunero, C.P. Gomez, Mexico

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

91908

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

TONG YANG INDUSTRY CO., LTD.

Tainan, Taiwan (Republic of China)

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

92551 92552 92554 92555

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

WP IP, LLC ; (Nevada Limited Liability Company)

New York, New York, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

י"א אייר תשע"ה - 61530/04/2015



93326

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Girnet Internacional, S.L.

E-08911 Badalona (Barcelona), Spain

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

233080

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

The Trustees of the PwC Business Trust ; (Delaware, 
United States BUSINESS TRUST)

New York, NY 10017, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

273656

PwC Business Trust ; (Delaware business trust)

New York NY 10017, U.S.A.

 , 

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

י"א אייר תשע"ה - 61630/04/2015



257531

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

MTU Aero Engines GmbH

80995 Munchen, Germany

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

273657

MTU Friedrichshafen GmbH ; (Germany GmbH)

88045 Friedrichshafen, Germany

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

230455 230456 230457 230458 230494 230495 230496 230497

לשכת רואי חשבון בישראל

Institute of Certified Public Accountants In Israel

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

118259 118260

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SYMANTEC OPERATING CORPORATION ; (Delaware Corporation)

י"א אייר תשע"ה - 61730/04/2015



143868 175142

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Teledyne LeCroy, Inc. ; (Delaware Corporation)

144744

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

raumplus Besitz-und Entwicklungs- GmbH & Co. KG

179947

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MARIN'S INTERNATIONAL

205918 205919 205920 205921 205922 205923

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ArcelorMittal

207861

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

The European Union, represented by the European Commision

י"א אייר תשע"ה - 61830/04/2015



21853 44450 44452 50013 50014 50015 50016 199532 199533 
199534 212408

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GATES CORPORATION ; (Delaware Corporation)

222534 222535 222536 224678

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

KAESER KOMPRESSOREN SE

231616 231617 231618 231619

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Morgan Adhesives Company LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

245524

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GUSTAV PIRAZZI & COMP. GmbH & Co. KG ; (Germany Limited Partnership (Germany))

253631

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Karlie Flamingo GmbH ; (Germany GmbH)

י"א אייר תשע"ה - 61930/04/2015



256859

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SOPRA STERIA GROUP ; (France SA)

26204 26205 26206

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PerkinElmer Health Sciences, Inc. ; (Delaware Corporation)

33881 33882 33883 52883 75283 75284 75285 80373 80374

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Airbus Operations GmbH

87393 87394

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Robertshaw US Holding Corp. ; (Delaware Corporation)

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

179414 179415 181474 198983 198984 199214 199215

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

RELIANT TECHNOLOGIES, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

י"א אייר תשע"ה - 62030/04/2015



שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

220354 220358 220359 220360 220362 220363

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Edwards Vacuum LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

145336

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Katharinenstrasse 1-3  04109 Leipzig , 
Germany

166677 206575 206576

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

קרליבך 12  תל אביב , 6473001 , ישראל

179450 179451

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Karlibach 12  Tel Aviv , 6473001 , Israelקרליבך 12  תל אביב , 6473001 , ישראל

179897

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

13, ul. 2-ya Naberezhnaya  g. Glazov, 
Udmurt Republic 427622 , Russian 
Federation

י"א אייר תשע"ה - 62130/04/2015



181472

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

No. 186, Sec. 1, Chung-Shan Rd., Banqiao 
Dist.  New Taipei city 220 , Taiwan (Republic 
of China)

211700

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Viadagola 30, Fraz. Quarto Inferiore  
40057 Granarolo Dell'Emilia (Bologna) , Italy

227001 227005

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Frankfurter Str. 211  63263 Neu-Isenburg , 
Germany

233460

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1, rue du Plébiscite  L-1251 Luxembourg, 
Luxembourg

246315

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Nuova Circonvallazione, 69 scala C  
RIMINI (RN), Italy

255213

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1411 Broadway, 39th Floor  New York, New 
York 10018, U.S.A.

י"א אייר תשע"ה - 62230/04/2015



255739

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

25 Bukit Batok Crescent, The Elitist #06-13  
Singapore 658066, Singapore

255754

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Arch Makariou III,146, Alpha Tower, 4 th floor 
 CY-3021 Limassol , Cyprus

259682 260721

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1999 South Bascom Avenue, 6th floor  
Campbell CA 95008, U.S.A.

260580

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Route de Sarre-Union  F-57670 MUNSTER, 
France

26522 26523 26524 26526 26527 26528 32910 41176 41177 41178 41179 41180 41181 41182 
41191 41192 90443 94348 94349 104684 136128 136129 138627 138628 152542 152543 

156119 156120 29574 41190 185434 185438 185439 185440 185444 185445 185446 185447 
185448 185449 185450 185451 188100 188101 188102 190225 190226 190227 190228 

190229 190230 190231 190232 190233 190234 190235 190236 196619 196620 38392 220860 
220861 220862 225867 225868 225869 225870 225871 225872 233105 235215 245136

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

675 Avenue of the Americas  New York, New 
York , 10010 , U.S.A.

38391 41042 41043 41044 41045 41046 41047 41048 41049 41050 41051 185435 185436 
185437 185441 185442 185443

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5516 Mossy Creek Drive  Dublin, OH 43016 , 
U.S.A.

י"א אייר תשע"ה - 62330/04/2015



43548 50269 115941 118411

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Parklann 34  3016 BC ROTTERDAM , 
Netherlands

49587 91284 93029 95450 95451 112123 234889

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Suite 215, 42-44 Avenue de la Gare  L-1610 
Luxembourg , Luxembourg

57107 59208 69800 100110 101019 104493 104495 104497 104504 105206 113715 113717 
113718 113719 113720 133000 141744 150858 150860 150861 150862 150863 150864 
152116 152117 152118 152119 153262 153263 153292 153293 163109 163248 165110 
165111 165112 165113 104503 113716 150859 192953 209681 215918 219031 232905 

240451 240452 240453 240454 240455 240639 241325 244879 245335 252983

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Carretera Vieja de Guanabacoa  y Linea del 
Ferrocarril Final , Guanabacoa, La Habana , 
Cuba

י"א אייר תשע"ה - 62430/04/2015



חידושים
RENEWALS

754 755 777 778 783 12217 12219 12240 12242 12361 25780 25782 25783 25788 
25811 25822 25831 25832 25876 25878 25882 25883 25909 25918 25920 25925 
25978 26026 26033 26042 26046 26093 26205 26236 26247 49706 49862 49873 
49932 49988 49992 50004 50005 50013 50014 50015 50016 50039 50053 50071 
50072 50073 50080 50081 50082 50083 50084 50085 50086 50087 50105 50106 
50141 50142 50150 50168 50169 50185 50186 50190 50239 50267 50268 50269 
50290 50302 50311 50313 50314 50315 50334 50335 50336 50337 50338 50339 
50342 50386 50389 50407 50414 50453 50469 50471 50477 50479 50480 50488 
50530 90683 91829 91830 91939 91977 91978 91979 91980 91981 91982 92007 
92036 92046 92055 92076 92107 92122 92123 92140 92184 92185 92187 92229 
92250 92254 92255 92261 92262 92269 92290 92291 92292 92293 92294 92295 
92296 92353 92370 92371 92385 92406 92469 92487 92488 92522 92535 92537 
92551 92552 92554 92555 92572 92576 92600 92607 92608 92620 92624 92625 
92638 92682 92706 92714 92745 92752 92777 92778 92780 92782 92826 92867 
92870 92871 92911 93008 93100 93101 93102 93103 93121 93164 93173 93174 
93175 93176 93210 93256 93271 93275 93280 93283 93298 93489 93537 93543 
93544 93545 93549 93550 93555 93571 93578 93581 93582 93584 93667 93668 
93685 93686 93696 93705 93782 93790 93791 93792 93795 93805 93867 93868 
174802 175322 175569 175680 175886 175907 175908 176792 176793 176879 
177093 177094 177095 177096 179147 179148 179306 179307 179502 179503 
179504 179505 179619 179643 179657 179667 179668 179692 179706 179734 
179768 179769 179777 179779 179788 179789 179790 179791 179796 179819 
179822 179823 179838 179847 179848 179869 179870 179871 179873 179891 
179892 179897 179926 179927 179935 179936 179947 179961 179967 179979 
179980 179981 179983 179987 179988 179989 179990 179991 179992 179993 
179994 179995 179996 179997 179998 179999 180000 180001 180004 180011 
180015 180026 180027 180029 180033 180039 180047 180063 180091 180092 
180098 180102 180103 180104 180108 180137 180138 180139 180140 180154 
180158 180159 180171 180186 180188 180194 180210 180223 180251 180255 
180278 180279 180306 180307 180313 180315 180336 180348 180349 180351 
180352 180382 180383 180384 180385 180386 180387 180416 180449 180476 
180479 180491 180503 180504 180505 180516 180522 180548 180582 180583 
180584 180586 180587 180588 180589 180590 180591 180614 180660 180661 
180662 180664 180673 180677 180678 180728 180737 180743 180806 180830 
180831 180851 180860 180861 180862 180863 180864 180865 180866 180867 
180868 180869 180871 180872 180873 180874 180875 180921 180929 180930 
180937 181006 181007 181008 181009 181031 181087 181107 181127 181144 
181254 181286 181289 181306 181316 181317 181324 181326 181338 181349 
181350 181351 181354 181355 181356 181357 181360 181361 181362 181363 
181364 181365 181372 181373 181374 181375 181376 181377 181390 181406 
181407 181408 181409 181429 181430 181451 181452 181455 181456 181457 
181458 181462 181463 181472 181497 181498 181499 181500 181511 181519 
181534 181557 181558 181566 181605 181606 181607 181615 181620 181621 
181628 181698 181705 181706 181735 181737 181738 181739 181740 181741 
181742 181750 181769 181795 181799 181826 181854 181855 181901 181907 
181929 181930 181931 181947 181951 181952 181953 182010 182011 182055 
182056 182084 182085 182091 182120 182156 182235 182263 182266 182270 
236011 238846 243855 248448 250486 250824 250825 251966 255293 255483
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

825 12194 12195 12222 12344 25781 25792 25815 25821 25835 25843 25852 
25860 25885 25886 49848 49849 49869 49875 49877 49878 49908 49911 49916 
49937 49938 49939 49940 49947 49948 49955 49968 49969 91937 91938 91958 
91959 91963 91966 91967 91973 91983 91987 92004 92006 92008 92013 92021 
92022 92037 92044 92047 92050 92051 92052 92053 92054 92060 92074 92075 
92098 92099 92102 92104 92105 92106 92112 92114 92118 92119 92121 92124 
92127 92128 92129 92132 92141 92143 92144 92145 92146 92147 92148 92149 
92150 92151 92172 92173 92174 92176 92178 92180 92194 92195 92200 92201 
92212 92219 92221 92222 92226 92227 92248 92249 92256 92268 92272 92274 
92275 92276 92278 92280 92281 92288 92300 92301 92308 92335 92341 92354 

92355 92356 179525 179526 179529 179530 179531 179532 179613 179615 
179622 179656 179660 179663 179669 179671 179672 179673 179674 179675 
179676 179677 179695 179696 179698 179699 179704 179705 179721 179723 
179725 179726 179727 179728 179740 179745 179746 179747 179748 179749 
179750 179754 179755 179756 179757 179758 179759 179760 179761 179762 
179763 179764 179765 179766 179767 179770 179771 179772 179773 179774 
179775 179776 179778 179792 179795 179797 179804 179805 179806 179807 
179808 179811 179814 179820 179821 179824 179825 179826 179827 179828 
179829 179830 179831 179832 179833 179834 179835 179839 179842 179843 
179844 179845 179846 179849 179850 179851 179853 179854 179858 179859 
179860 179861 179862 179863 179864 179865 179866 179867 179868 179872 
179874 179879 179880 179881 179882 179886 179888 179889 179890 179893 
179894 179895 179896 179899 179901 179903 179905 179906 179907 179916 
179919 179920 179922 179923 179924 179934 179937 179941 179949 179950 
179951 179953 179955 179956 179964 179970 179975 179977 179984 179986 
180002 180003 180007 180008 180009 180010 180012 180013 180018 180019 
180020 180021 180022 180023 180024 180025 180030 180044 180045 180049 
180051 180057 180072 180073 180075 180077 180078 180079 180080 180081 
180083 180084 180089 180090 180094 180099 180100 180101 180107 180109 
180110 180111 180112 180113 180114 180115 180119 180120 180124 180125 
180126 180127 180128 180129 180131 180132 180133 180134 180135 180143 
180144 180145 180146 180149 180150 180152 180153 180155 180156 180157 
180179 180180 180181 180182 180183 180184 180185 180190 180193 180195 
180196 180197 180209 180211 180216 180217 180218 180240 180245 180246 
180248 180249 180256 180257 180258 180280 180283 180284 180285 180286 
180287 180288 180294 180299 180300 180316 180317 180318 180321 180322 

180341 180342 180350
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

625 11832 11836 25097 25140 25141 25144 25154 25155 25175 48742 48754 
48755 48756 48788 48789 48800 48804 48805 48807 48808 48817 48818 48837 
48851 48871 48877 48884 48885 48886 89099 89102 89113 89115 89123 89127 
89137 89139 89140 89141 89142 89144 89150 89153 89156 89160 89166 89173 
89175 89176 89180 89181 89192 89194 89195 89196 89197 89198 89199 89200 
89202 89225 89240 89254 89263 89266 89307 89310 89312 89313 89314 89315 
89316 89318 89320 89323 89328 89329 89330 89336 89349 89356 89357 89364 
89365 89388 89389 89400 89406 89411 89412 89420 89430 89431 89432 89440 
89442 89443 89445 89460 89463 89464 89465 89466 89467 89468 89469 89484 
89485 89486 89488 89490 89491 89494 89503 89504 89505 89524 89533 89534 
89535 89536 89538 89546 89547 89548 89553 89556 89557 89558 89559 89564 

89565 175082 175083 175084 175085 175086 175087 175088 175089 175093 
175097 175099 175101 175102 175106 175107 175108 175109 175123 175129 
175141 175144 175145 175147 175148 175149 175150 175151 175154 175155 
175156 175157 175158 175159 175161 175162 175163 175166 175168 175177 
175179 175209 175210 175211 175214 175215 175216 175217 175218 175227 
175228 175229 175230 175231 175232 175233 175234 175235 175236 175237 
175240 175241 175243 175245 175246 175247 175249 175250 175251 175253 
175254 175256 175258 175262 175281 175288 175292 175309 175311 175316 
175317 175318 175319 175320 175321 175327 175328 175329 175350 175356 
175357 175375 175381 175382 175383 175384 175385 175387 175388 175389 
175390 175391 175392 175393 175394 175395 175409 175413 175414 175417 
175418 175419 175431 175432 175434 175435 175444 175445 175451 175456 
175479 175480 175481 175487 175488 175514 175515 175516 175530 175533 
175534 175535 175538 175539 175540 175541 175542 175543 175544 175547 
175548 175549 175550 175552 175587 175588 175589 175596 175605 175606 
175608 175609 175610 175611 175612 175613 175622 175623 175624 175625 
175633 175635 175636 175637 175638 175639 175640 175641 175652 175653 
175654 175655 175656 175658 175659 175660 175661 175662 175663 175664 
175670 175671 175672 175679 175681 175682 175683 175684 175685 175686 
175687 175688 175690 175691 175692 175693 175694 175695 175697 175698 
175699 175700 175702 175703 175704 175711 175713 175722 175723 175724 
175725 175726 175727 175728 175737 175739 175741 175745 175747 175755 
175756 175757 175758 175759 175760 175761 175762 175781 175782 175784 
175785 175787 175788 175792 175805 175810 175811 175815 175816 175817 
175820 175821 175826 175847 175864 175865 175866 175870 175872 175873 
175874 175875 175876 175877 175878 175879 175880 175881 175882 175891 
175896 175897 175898 175899 175900 175901 175902 175903 175904 175905 
175906 175909 175910 175917 175918 175919 175920 175921 175922 175923 

175924
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

252767

ZOHARLAB L.P

זהרלאב שותפות מוגבלת

253948

Novokeratin LTD

נובוקרטין בע"מ

25441

Unilever Israel Foods Ltd.

יוניליוור ישראל מזון בע"מ

269798

NELSON 33 GIVATIM

נלסון 33 גבעתיים בע"מ

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

.B.D.B. Fashion Ltdאופנת בי.די.בי. בע"מ 172491

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

92987

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Biodegradable, sustained release polymer 
devices for the treatment of periodontal diseases; 
included in class 5.

סוג: 5

התקנים פולימריים בעלי שחרור מושהה המתכלים באופן 
ביולוגי לטיפול במחלות חניכיים; הנכללים בסוג 5.             
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202841

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

A chain of stores for marketing and distributing 
over the internet of household, kitchen and office 
products and instruments, textile, camping, 
cleaning, cosmetic, care, beauty, health, sport, 
electronic, electric, optic, computer, 
communication, plumbing, stationery, gardening, 
agricultural; fashion, furniture and storage 
products, jewelry, watches, bags, working tools, 
kitchen utensils, hair care products, metal and 
steel products, games, toys, and animal products; 
stores for marketing and distributing of household, 
kitchen and office products and instruments, 
textile, camping, cleaning, cosmetic, care, beauty, 
health, sport, electronic, electric, optic, computer, 
communication, plumbing, stationery, gardening, 
agricultural; fashion, furniture and storage 
products, jewelry, watches, bags, working tools, 
kitchen utensils, hair care products, metal and 
steel products, games, toys, and animal products, 
except food and beverages products, vehicles 
accessories, fuel and other fuel products and 
smoking and tobacco products; included in class 
35.

סוג: 35

רשת חנויות לשיווק והפצת מוצרים באינטרנט של מוצרים 
ומכשירים לבית, למטבח ולמשרד, מוצרי טקסטיל, מחנאות, 

ניקוי, קוסמטיקה, טיפוח, יופי, בריאות, ספורט, 
אלקטרוניקה, חשמל, אופטיקה, מחשבים, תקשורת, 

אינסטלציה, כתיבה, גינון, חקלאות, אופנה, ריהוט, אחסון, 
תכשיטים, שעונים, תיקים, כלי עבודה, כלי מטבח, מוצרים 
לטיפוח בשיער, מוצרי מתכת ופלדה, משחקים, צעצועים 
ומוצרי בעלי חיים; חנויות לשיווק והפצת מוצרים ומכשירים 
לבית למטבח ולמשרד, מוצרי טקסטיל, מחנאות, ניקוי, 
קוסמטיקה, טיפוח, יופי, בריאות, ספורט, אלקטרוניקה, 

חשמל, אופטיקה, מחשבים, תקשורת, אינסטלציה, כתיבה, 
גינון, חקלאות, אופנה, ריהוט, אחסון, תכשיטים, שעונים, 
תיקים, כלי עבודה, כלי מטבח, מוצרים לטיפוח בשיער, 

מוצרי מתכת ופלדה, משחקים, צעצועים ומוצרי בעלי חיים, 
למעט מוצרי מזון ומשקה, אביזרי רכב, דלק ומוצריו ומוצרי 
עישון וטבק; הנכללת בסוג 35.                                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                      
239054

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 8

Cutlery, except chef knives, professional knives 
and all knife that is not a table knife; all included in 
class 8.

סוג: 8

סכו"ם, למעט סכיני שף, סכינים מקצועיות וכל סכין שאיננה 
סכין שולחן; הנכללים כולם בסוג 8.                                 

                        
248672

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages, 
excluding energy drinks; all included in class 32

סוג: 32

בירות, מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא-אלכוהוליים 
אחרים; משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים 

אחרים להכנת משקאות, למעט משקאות אנרגיה; הנכללים 
בסוג 32                                                                     
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251718

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computer programs; apparatus for payment with 
magnetically encoded cards; apparatus for 
payment with magnetically memory cards; 
apparatus for receiving cash payments; automatic 
payment machines; devices incorporating 
microprocessors for use in fare payments on 
public transport; machine readable devices for 
cashless payment systems; magnetic payment 
cards; payment cards being magnetically 
encoded; read out apparatus for use in the 
authentication of cashless payment means; read 
out apparatus for use in the identification of 
cashless payment means; tariff devices for 
recording payment; terminals for electronically 
processing credit card payments; terminals for the 
electronic payment of charges with credit cards; 
scientific apparatus and instruments including 
telecommunications, signalling, checking 
(supervision), and teaching apparatus; magnetic 
data carriers, acoustic disks; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers, computers, servers and software 
for telecommunications, semi-conductors, 
microprocessors, integrated circuits, computer for 
micro-programming, software, computer 
memories, computer peripherals, data processing 
units and their parts; electronic apparatus and 
equipment for remote connection to a computer 
network and/or telecommunications, data 
processing equipment and computers; electronic 
data carrier cards, charge cards, bank cards, 
credit cards, debit cards, stored value cards, 
payment cards; encoded magnetic card readers, 
electronic data carrier card readers, electronic 
encryption units; computer hardware, computer 
terminals, computer peripheral devices and 
computer software, electronic apparatus for use in 
processing financial transactions; computer 
software relating to the handling of financial 
transactions such as payments by charge cards, 
bank cards, credit cards, debit cards, stored value 
cards and payment cards; electronic verification 
apparatus for verifying authenticity of bank cards, 
credit cards, debit cards, charge cards, stored 
value and/or payment cards; electronic 
publications; parts and fittings for the aforesaid 
goods.

סוג: 9

253936

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Preparation comprising of allogeneic stem cells 
for the treatment of repairing, rebuilding, and/or 
remodeling of heart muscle tissue and/or 
peripheral vasculature.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים המכילים תאי גזע אלוגנאיים לטיפול, 
תיקון או בניה מחדש ו/או שיקום רקמת שריר הלב ו/או כלי 
דם היקפיים.                                                               
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258099

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 38

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; 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.

סוג: 38

258099

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

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 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; 

סוג: 41
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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.
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מחיקת משכון
CANCELLATION OF PLEDGE

240223

הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

258314

The national registration no. 25708 has been replaced by this international registration

25708

סימן לאומי זה מוחלף ע"י סימן בינלאומי שמספרו 258314 בישראל

This national registration has been replaced by international registration no. 258314 in Israel

258099

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 44

Medical services, namely health and nutrition 
consultancy, and pharmaceutical consultancy; 
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.

סוג: 44

259108

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Dental apparatus, namely, an applicator pen-
cartridge pre-filled with a tooth whitening 
preparation; all included in Class 10

סוג: 10

התקן דנטלי,דהיינו, התקן מחסנית-עט השמה ממולאת 
מראש בתכשיר מלבין שיניים; הכל כלול בסוג 10.             

                                                            

י"א אייר תשע"ה - 63330/04/2015



בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Appellation No. 948 מספר כינוי

Application Date 11/10/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: Farsh e Dastbaft e 
Ardebil.

Translation of the appellation:  Ardebil Handmade 
Carpet or Ardabil Handmade Carpet.

 Owners

Name: Designers and Painters Association of Ardabil 
Province Handmade Carpet

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Guild Union of Ardabil Handmade Carpet 
Weavers

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Cooperatives Union of Ardabil Province 
Handmade Carpet Producers

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Iran Carpet Company - Ardabil Branch

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Producing areaאזור יצור Region of Ardabil or Ardebil, Islamic Republic of Iran

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Handmade carpet, handmade rug.

י"א אייר תשע"ה - 63430/04/2015



Appellation No. 949 מספר כינוי

Application Date 11/10/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: Farsh e Dastbaft e 
Turkmen e Golestan.

Translation of the appellation: Golestan Torkman 
Handmade Carpet.

 Owners

Name: Cooperative Union for Rural Handmade Carpet 
of Golestan Province

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Guild Union for Handmade Carpet of Gonbad 
Township

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Cooperatives Union for Handmade Carpet 
Producers of Golestan Province

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Producing areaאזור יצור Region of Torkman or Turkmen, Islamic Republic of Iran

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Handmade carpet, handmade rug.

י"א אייר תשע"ה - 63530/04/2015



Appellation No. 950 מספר כינוי

Application Date 11/10/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: Farsh e Dastbaft e 
Hamedan.

Translation of the appellation: Hamedan Handmade 
Carpet.

 Owners

Name: Cooperatives Union of Hamedan Province 
Rural Handmade Carpet

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Guild Union of Hamedan City Handmade 
Carpet Sellers

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Guild Union of Hamedan City Handmade 
Carpet Weavers

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Producing areaאזור יצור Region of Hamedan, Islamic Republic of Iran

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Handmade carpet, handmade rug.

י"א אייר תשע"ה - 63630/04/2015



Appellation No. 951 מספר כינוי

Application Date 11/10/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: Farsh e Dastbaft e 
Kashan.

Translation of the appellation: Kashan Handmade 
Carpet.

 Owners

Name: Cooperatives Company of Kashan Rural 
Handmade Carpet Producers

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Guild Union of Kashan Handmade Carpet 
Sellers

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Guild Union of Kashan Handmade Carpet 
Producers

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Producing areaאזור יצור Region of Kashan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Handmade carpet, handmade rug.

י"א אייר תשע"ה - 63730/04/2015



Appellation No. 952 מספר כינוי

Application Date 11/10/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Handmade carpet, handmade rug.

י"א אייר תשע"ה - 63830/04/2015



Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: Farsh e Dastbaft e 
Kashmar.

Translation of the appellation: Kashmar Handmade 
Carpet.

 Owners

Name: Ahmad Shjiee - Producer of carpets in non-
centralized workshops

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Seyed Mehdi Hashemi - Producer of carpets in 
non-centralized workshops

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Abdolla Mostafavi - Producer of carpets in 
non-centralized workshops

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Ali Asghar Mosafr - Producer of carpets in 
non-centralized workshops

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Cooperatives Company of Kashmar City Rural 
Handmade Carpet

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Guild Union of Kashmar Handmade Carpet 
Sellers and related materials

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Producing areaאזור יצור Region of Kashmar

י"א אייר תשע"ה - 63930/04/2015



Appellation No. 953 מספר כינוי

Application Date 11/10/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: Farsh e Dastbaft e 
Kerman.

Translation of the appellation: Kerman Handmade 
Carpet.

 Owners

Name: Guild Union for producers and Weavers of 
Kerman Handmade Carpets

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Cooperatives Union of Kerman Province Rural 
Handmade Carpets

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Producing areaאזור יצור Region of Kerman

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Handmade carpet, handmade rug.

י"א אייר תשע"ה - 64030/04/2015



Appellation No. 955 מספר כינוי

Application Date 11/10/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: Farsh e Dastbaft e 
Naein.

Translation of the appellation: Naein Handmade 
Carpet.

 Owners

Name: Guild Union of Naein Handmade Carpet 
Weavers

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Cooperative Company of Naein Rural 
Handmade Carpet Producers

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Iran Carpet Company - Naein Branch

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Producing areaאזור יצור Region of Naein

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Handmade carpet, handmade rug.

י"א אייר תשע"ה - 64130/04/2015



Appellation No. 956 מספר כינוי

Application Date 11/10/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: Farsh e Dastbaft e 
Sarough.

Translation of the appellation: Sarough Handmade 
Carpet.

 Owners

Name: Hossein Jiriaee sherahi - Producer of carpets 
in non-centralized workshops

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Hasan Jiriaee sherahi - Producer of carpets in 
non-centralized workshops

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Iran Carpet Company - Markazi Province 
Branch

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Cooperatives Union of Markazi Province Rural 
Handmade Carpet

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Producing areaאזור יצור Region of Sarough

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Handmade carpet, handmade rug.

י"א אייר תשע"ה - 64230/04/2015



Appellation No. 957 מספר כינוי

Application Date 11/10/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation:  Farsh e Dastbaft e 
Yazd.

Translation of the appellation:  Yazd Handmade 
Carpet.

 Owners

Name: Mahmod Ali Mandgari - Producer of carpets in 
non-centralized workshops

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Mohmmad Shekarideg - Producer of carpets in 
non-centralized workshops

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Ahmad Zare'khormizi - Producer of carpets in 
non-centralized workshops

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Mohmmad Golkarieh - Producer of carpets in 
non-centralized workshops

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Cooperatives Union of Yazd Province Rural 
Handmade Carpets

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Producing areaאזור יצור Region of Yazd

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Handmade carpet, handmade rug.

י"א אייר תשע"ה - 64330/04/2015



Name: Cooperative Company of Yazd Rural 
Handmade Carpets

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Guild Union of Yazd Handmade Carpet Sellers

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Shahab Baft-e-Yazd Cooperative Company

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Guild Union of Yazd Handmade Carpet 
Weavers

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

Name: Iran Carpet Company - Yazd Branch

Address: Islamic Republic of Iran, Iran

י"א אייר תשע"ה - 64430/04/2015



SALVA CREMASCO

Appellation No. 958 מספר כינוי

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio Tutela Salva Cremasco

Address: Via IV Novembre, crema, 6 20163, Italy

Producing areaאזור יצור Lombardia (Lombardy) Region: the entire territory of the provinces of Bergamo, 
Brescia, Cremona,

Lecco, Lodi and Milano (Milan)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

י"א אייר תשע"ה - 64530/04/2015



תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN

.Journal" No")("יומן" מס' 12/2014

947

כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED

י"א אייר תשע"ה - 64630/04/2015


