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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

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

 ,5הגן הטכנולוגי, בניין מס' 
 .9595111מיקוד 

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

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

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

 לפקודת סימני המסחר 42הודעת התנגדות על פי סעיף 
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 85הקבועה בתקנה 
 

 הודעות
 

, ניתן להגיש 81/3/8115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  935כינוי מקור מס' 
 .81/11/81115התנגדות לרישומו עד ליום 

 
, ניתן להגיש 81/3/8115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  1118כינוי מקור מס' 

 81/11/81115התנגדות לרישומו עד ליום 
 
 
 
 
 
 

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

 
NOTICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS 
ORDINANCE 
 

ט"ז אלול תשע"ה - 231/08/2015



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

Trade Mark No. 240724 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; cleaning preparations; perfumery; essential 
oils; aromatherapy products, not for medical use; 
massage preparations, not for medical use; 
deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; non-medicated toilet preparations; bath 
and shower preparations; skin care preparations; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving preparations; 
pre-shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection 
preparations; cosmetics; make-up and make-up 
removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; beauty masks, facial 
packs, medicated soap; all included in class 3.

סבונים; תכשירי ניקוי; פרפומריה; שמנים אתריים; מוצרים 
ארומתרפיים, שלא לשימוש רפואי; תכשירי עיסוי, שלא לשימוש 
רפואי; דאודורנטים ותכשירים נגד הזעה; תכשירים לטיפוח 
השיער; תכשירי טואלט לא רפואיים; תכשירי אמבט ומקלחת; 
תכשירים לטיפוח העור; שמנים, קרמים ותחליבים לעור; 
תכשירי גילוח; תכשירי טרום גילוח ואפטרשייב; תכשירים 
להסרת שיער; תכשירים לשיזוף ולהגנה מפני השמש; 

קוסמטיקה; תכשירי מייק-אפ והסרת מייק-אפ; קריש פטרוליום; 
 תכשירים לטיפוח השפתיים; אבקת טלק; מסיכות יופי, משחות 
פנים, סבונים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 3.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; disinfectants and 
antiseptics; deodorants and air-freshening 
preparations; sanitary products and preparations; 
dental wax; bandages, plasters, material for 
dressings; medicated skin and hair preparations; 
medicated preparations for the lips; preparations for 
the treatment and/or alleviation of sunburn; 
petroleum jelly for medical purposes; dietetic 
substances for medical use; herbal preparations for 
medical purposes; herbal supplements and herbal 
extracts; medicated herbal beverages; vitamins, 
minerals; nutritional supplements; all goods included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים; חומרי חיטוי ומחטאים; דאודורנטים 
ותכשירים לטיהור אוויר; תכשירים ומוצרים סניטאריים; שעווה 
שיניים; תחבושות, פלסטרים, חומרי חבישה; תכשירים עבור 
עור ושיער מטופלים רפואיים; תכשירים רפואיים לשפתיים; 

תכשירים לטיפול ו/ או הקלה של כוויות שמש; קריש פטרוליום 
למטרות רפואיות; חומרים דיאטטיים לשימוש רפואי; תכשירים 
צמחיים למטרות רפואיות; תוספים צמחיים ותמציות צמחים; 
משקאות צמחיים תרופתיים; ויטמינים, מינרלים; תוספי תזונה; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is a three-dimensional mark. הסימן הינו סימן תלת מימדי.

 Owners

Name: Unilever Plc

Address: Port Sunlight, Wirral, Mersyside, 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
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Trade Mark No. 242419 מספר סימן

Application Date 28/11/2011 תאריך הגשה

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 among all the 
aforementioned goods, multimedia players and 
multimedia systems, earbuds, earphones, 
headphones, docking stations, optical disc players, 
telematics apparatus and navigation apparatus are 
all for use in connection with vehicles and 
motorsport; data processing equipment and 
computers are all for use in connection with vehicles 
and motorsport; measuring apparatus and 
instruments; counters; time recording apparatus; 
power distribution or control machines and 
apparatus; electricity distribution boxes; rotary 
converters; phase modifiers; chargers; transformers 
(electricity); batteries and cells; fuel cells; electric 
wires and cables; electrical communication apparatus 
and instruments all for use in connection with 
vehicles and motorsports; telephone apparatus for 
use in connection with vehicles and motorsports; 
vehicular radios communication machines and 
apparatus; vehicular telematics apparatus; data 
transmitters and receivers equipped in automobiles;  
charge completion automatic notification apparatus; 
navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers); not-yet-inserted charge plug notification 
apparatus; integrated circuits; electric circuits; 
computer software; computer programs; remote 
control systems for recharging; electrodes; magnets; 
spectacles; cigar lighters for automobiles; protection 
devices for personal use against accidents; inverters
(electricity); anti-theft warning apparatus; cases for 
computers made of leather; CD (compact disc) 
storage wallets made of leather; cell phone 
accessories, namely cases; computer software 
games; earplugs for noise protection; eyewear; flash 
drives;  racing car parts replica, namely driver 
helmets; memory cards; memory stick; mouse pads; 
sunglasses; video game software; arcade games 
(electronic-) [coin or counter operated apparatus]; 
arcade video game machines; consumer games 
(apparatus for-) adopted for use with an external 
display screen or monitor; arcade games (apparatus 
for-) adapted for use with an external display screen 
or monitor; straps for holding mobile phones; straps 
for holding flash drives; straps for holding flash 
memories; straps for holding eyeglasses; cases for 
encoded keys; the mark shall be used in connection 
with the INFINITI vehicles only; all included in class 
9.

מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה 
על חשמל; מכשירים להקלטה, העברה או שחזור של קול או 
בבואות ובין כל הטובין האמורים נכללים, נגני מולטימדיה 

ומערכות מולטימדיה, אוזניות כפתור, אוזניות, אוזניות קשת, 
תחנות עגינה, נגני דיסק אופטיים, ציוד טלמתי וציוד לנווט 

שכולם מיועדים לשימוש בקשר לכלי רכב וספורט מוטורי; ציוד 
לעיבוד נתונים ומחשבים המיועדים כולם לשימוש בקשר לכלי 
רכב ולספורט מוטורי; מכשירים וכלים למדידה; מונים; מכשירים 
להקלטת זמן; מכונות ומכשירים לחלוקת או בקרת כוח; תיבות 

לחלוקת חשמל; ממירים סיבוביים; משני פאזה; מטענים; 
שנאים (חשמל); סוללות ותאים; תאי דלק; חוטים וכבלי חשמל; 
מכשירים וכלי תקשורת חשמליים המיועדים כולם לשימוש 
בקשר לכלי רכב ולספורט מוטורי; מכשירי טלפון המיועדים 
כולם לשימוש בקשר לכלי רכב ולספורט מוטורי; מכונות 

ומכשירי תקשורת רדיו לכלי רכב; מכשירי טלמטיקס לכלי רכב; 
משדרי וקולטי נתונים המצוידים במכוניות; מכשירי הודעה 

אוטומטית על סיום הטעינה; מכשירי ניווט לכלי רכב (מחשבים 
מובנים); מכשירי הודעה שתקע המטען עדיין-לא-הוכנס; 

מעגלים משולבים; מעגלים חשמליים; תוכנת מחשב; תוכניות 
מחשב; מערכות שליטה מרחוק לטעינה מחדש; אלקטרודות; 
מגנטים; משקפיים; מצתי סיגרים למכוניות; התקני מגן לשימוש 
אישי נגד תאונות; מהפכים (חשמל); מכשירי אזהרה נגד גניבה; 
תיקים למחשבים עשויים מעור; נרתיקי אחסון CD (קומפקט 
דיסק) עשויים מעור; אביזרי טלפון סלולארי, דהינו תיקים; 

תוכנת משחקי מחשב; אטמי אוזניים להגנה מפני רעש; פריטים 
לעיניים; כוננים ניידים; רפליקה של חלקי מכונית מרוץ  , דהינו 
קסדות נהג; כרטיסי זיכרון; מקלות זיכרון; פדים לעכבר; משקפי 

שמש; תוכנת משחקי וידאו; משחקי ארקייד (אלקטרוני-) 
[מכשירים המופעלים באמצעות מטבע או אסימון]; מכונות 
ארקייד של משחקי וידאו; משחקי צרכן (מכשירים ל-) 

המאומצים לשימוש עם מסך תצוגה או מוניטור חיצוניים; 
משחקי ארקייד (מכשירים ל-) המותאמים לשימוש עם מסך 
תצוגה או מוניטור חיצוניים; רצועות לנשיאת טלפונים ניידים; 

רצועות לנשיאת כוננים ניידים; רצועות לנשיאת זיכרונות ניידים; 
רצועות לנשיאת משקפיים; נרתיקים למפתחות מוצפנים; הסימן 
יהיה בשימוש בקשר למכוניות INFINITI בלבד; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
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 Owners

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 244530 מספר סימן

Application Date 16/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Co-op Israel Supermarket Reshet Ltd. שם: קואופ ישראל רשת סופר-מרקטים בע"מ

Address: רחוב ההגנה 19, ירושלים, 97851, ישראל כתובת : רחוב ההגנה 19, ירושלים, 97851, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Stores, supermarkets, management and operation of 
stores and supermarkets; all included in class 35.

חנויות, מרכולים, ניהול עסקים, ניהול והפעלה של חנויות 
ומרכולים; הנכללים כולם בסוג 35.                                 
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Trade Mark No. 247522 מספר סימן

Application Date 27/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1117629 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 11/3883567 צרפת מספר: 11/3883567

Dated 21/12/2011 (Section 16) מיום 21/12/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: CHANEL

Address: 135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetics, essential oils, hair lotions, 
soap, 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)

France, 21/12/2011, No. 113883567 צרפת, 21/12/2011, מספר 113883567

Class: 3 סוג: 3
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Cinema Screen

Trade Mark No. 249330 מספר סימן

Application Date 13/09/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Republic of Korea No. 0942422 דרום קוריאה מספר: 0942422

Dated 19/08/2011 (Section 16) מיום 19/08/2011 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wireless Telephone sets; Telephone sets; Portable 
communication apparatus namely handsets, walkie-
talkies, satellite telephones, personal digital 
assistants and portable multimedia Fplayers; Mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
Television receivers; Television remote controllers; 
Encoded electronic chip cards for improvement of 
television image quality; Universal Serial Bus [USB] 
drives; Digital Media Broadcasting [DMB] players; 
Headsets for mobile phones; Portable Chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; 
Electronic Photo Albums; Digital Picture Frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; 
Monitors for computers; Lap Top computers; 
Computers; Digital Versatile Disc [DVD] players; 
Portable hard disk drives; Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for 
use in telecommunications; Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
Electric audio and visual apparatus and instruments; 
Stereos; Computer application software for mobile 
phones; Computer application software for 
televisions; Computer application software for 
personal computer monitors; Digital Versatile Disc 
[DVD] players for home theaters; Speakers for home 
theaters; Audio-Video [AV] receivers for home 
theaters; Projectors for home theaters; Integrated 
circuits; Audio Receivers; On Board Units on vehicle 
and Electronic toll smart cards for easy pass in 
highway; Transponders, namely, electronic terminals 
equipped in vehicles for electronic commercial 
transactions; Closed-Circuit Television [CCTV] 
Cameras; Network monitoring cameras for 
surveillance; Digital signage; Thermal printers; Digital 
colour printers; Laser printers; Ink jet printers; Colour 
printers; Printers for use with computers; Solar 
batteries; Recorded computer programmes 
[programs]; Downloadable computer programs 
[software]; Personal Computer [PC] Cameras; Digital 
voice recorders; Videocassette recorders; Network 
monitors; Computer software for education; 
Electronic Notepads [E-Notes]; Tablet computers; 
Interactive electronic white boards; Set top boxes; 
Downloadable image files accessible via the Internet; 
Electronic downloadable publications; Video 
conference system; Monitors for video conference; 
Cameras for video conference; Speakers for video 
conference; Three dimensional eyeglasses for 
television receivers; all included in Class 9.

מערכות טלפון אלחוטי; מערכות טלפון; התקן תקשורת ניידי 
כלומר, אוזניות, ווקי-טוקי, טלפונים לוויינים, עוזרים דיגיטליים 

אישיים ונגני מולטימדיה ניידים; טלפונים ניידים; נגני 
אמ.פי.אי.ג'י שכבה-3 קולית [אמ.פי 3]; מקלטי טלוויזיה; שלטי 
רחוק לטלוויזיה; כרטיס שבב אלקטרוני מקודד לשיפור איכות 
תמונת הטלוויזיה; אפיק העברת נתונים אוניברסלי [יו.אס.בי]; 
נגני שידור מדיה דיגיטלית [די.אמ.בי]; אוזניות לטלפונים ניידים; 
מטענים ניידים עבור סוללות לטלפונים ניידים וסוללות למצלמה 

דיגיטלית; אלבומים תמונות דיגיטליות; מסגרות תמונה 
דיגיטליות להצגת תמונות דיגיטליות, וידיאו-קליפ ומוזיקה; 

מסכים עבור מחשבים; מחשבים ניידים; מחשבים; נגני תקליטור 
דיגיטלי רב-שימושי [די.וי.די]; כוננים קשיחים ניידים; התקן עבור 

הקלטה, העברה או שעתוק של קול או דמויות לשימוש 
בתקשורת רחק; התקן עבור הקלטה, העברה או שעתוק של 
קול דמויות; התקן וכלים קוליים וחזותיים חשמליים; מערכת 
סטריאו; תוכנת יישום למחשב עבור טלפונים ניידים; תוכנת 

יישום למחשב עבור טלוויזיה; תוכנת יישום למחשב עבור מסכי 
מחשב אישיים; נגני תקליטור דיגיטלי רב-שימושי [די.וי.די] 
לקולנוע ביתי; רמקולים עבור קולנוע ביתי; מקלטי קולי-וידיאו 
[איי.וי] עבור קולנוע ביתי; מעגלים משולבים; מקלטים קוליים; 
יחידות און-בורד בכלי רכב וכרטיסים חכמים לעמדת-מס 

אלקטרוני עבור איסי פס בכביש מהיר; משדר-משיב, כלומר, 
נקודות חיבור אלקטרוניות שמצוידות בכלי רכב עבור עסקות 

מסחריות אלקטרוניות; מצלמות טלוויזיה מעגל-סגור 
[סי.סי.טי.וי]; מצלמות השגחה רשת עבור פיקוח; שילוט 

דיגיטלי; מדפסות תרמיות; מדפסות צבע דיגיטליות; מדפסות 
אינק-ג'ט; מדפסות צבע; מדפסות לשימוש במחשבים; סוללות 
סולריות; תוכניות מחשב מוקלטות [תוכניות]; תוכניות מחשב 
שניתן להורדה [תוכנה]; מצלמות למחשב אישי [פי.סי]; מקליטי 

קול דיגיטליים; מקליטי קלטת וידאו; מפקחי רשת; תוכנת 
מחשב לחינוך; פנקס אלקטרוני [אי-פתק]; מחשיבי לוח; לוחות 
לבנות אלקטרוניות אינטראקטיביות; תיבות סט-טופ; קבצי 
תמונה שניתן להוריד שנגישים דרך האינטרנט; פרסומים 

אלקטרוניים שניתן להורדה; מערכת ועידת וידיאו; מסכים עבור 
ועידת וידיאו; מצלמות לועידת וידיאו; רמקולים עבור ועידת 
וידיאו; משקפיים תלת-ממדי עבור מקלטי טלוויזיה; הכל נכלל 

בסוג 9.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

ט"ז אלול תשע"ה - 1031/08/2015



 Owners

Name: LG ELECTRONICS INC.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ז אלול תשע"ה - 1131/08/2015



Trade Mark No. 250626 מספר סימן

Application Date 15/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133192 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for transport and locomotion by 
land, air, water and rail; aircraft; spacecraft; launch 
vehicles (spacecraft); balloons (aircraft); aircraft 
components included in this class; aeronautical 
apparatus namely remote-controlled aircraft; screw-
propellers; military vehicles for transport, in particular 
aircraft; seat covers for vehicles; parts and 
connecting elements (fittings) for all aforesaid goods 
(included in this class); aeronautical machines.

Class: 28 סוג: 28

Games, playthings; gymnastic and sporting articles, 
not included in other classes; scale model vehicles 
and their parts (included in this class), in particular 
models of aircraft and in particular model aero 
planes; toy vehicles; paragliders; puzzles; playing 
cards.

Class: 37 סוג: 37

Construction; repair, maintenance and dismantling, 
namely in the field of vehicles and of apparatus for 
transportation by land, air or water as well as of 
driving motors; installation services; maintenance of 
computer hardware; vehicle service stations 
(refuelling and maintenance); refuelling of vehicles; 
air refuelling.

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

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

Germany, 17/06/2011, No. 30 2011 033 144.8/12 גרמניה, 17/06/2011, מספר 144.8/12 033 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

Class: 37 סוג: 37

ט"ז אלול תשע"ה - 1231/08/2015



 Owners

Name: Airbus S.A.S.

Address: 1, Rond Point Maurice Bellonte, F-31707 
Blagnac Cedex, France

(France SAS)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

ט"ז אלול תשע"ה - 1331/08/2015



Trade Mark No. 250942 מספר סימן

Application Date 08/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1134792 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools in the industrial trucks 
area, towing, lifting, and transporting equipment, 
lifting drives for lifting machines and for storage 
technology/shelf storage technology; mechanical 
device for picking up, grabbing and moving 
loads/goods to be conveyed, especially forks, fork 
teeth, platforms, supporting rods, tongs, grippers, 
crane arms; engines (except engines for land 
vehicles); clutches, gears and devices for force 
transmission (except those for land vehicles); pumps 
(machine parts), included in this class; machines for 
storage technology, included in this class; filters (as 
machine or engine parts); regulators and controls 
(machine parts); magnetos (provided they are 
included in this class); seals (provided they are 
included in class 7); joints (provided they are 
included in this class); holders (provided they are 
included in class 7), especially tool holders; spare 
parts as well as parts of the aforementioned goods; 
not manually operated agricultural devices; all 
aforementioned goods except goods used for 
working, cutting or shaping metal and/or powder 
grades and/or tools and inserts for tools being wear 
resisting pieces consisting of hard ceramic material 
for use in machines and machine tools for working, 
cutting and shaping materials and/or wear resistance 
materials for use as a coating layer to various 
substates.

Class: 9 סוג: 9

Monitoring, weighing, measuring and signalling 
devices and instruments; devices and instruments for 
conduits, distribution, conversion, storage, regulation 
and/or controlling electrical currents; devices for 
recording, transmission and playback of vehicle data; 
electronic, electronic and automatic controllers, 
controller operations and emitters of any kind 
(included in this class); electric locks, light controls 
(dimmers); batteries and battery chargers and their 
parts; electronic display boards; electronic 
assemblies; electronic displays; automatic control 
equipment for vehicles and storage technology; bar 
code scanners; switches (included in this class), 
electric switches (included in this class); calculators, 
data processing equipment and computers, computer 
hardware (included in this class), especially displays; 
computer software (included in this class); computer 
programmes recorded on media, especially storing 
and analysing programmes; fire extinguishers.

ט"ז אלול תשע"ה - 1431/08/2015



Class: 12 סוג: 12

Vehicles;  towing vehicles, lifting gear (vehicles), 
conveyors (vehicles), fork lift trucks, transport and 
stacking trolleys, rack feeders, industrial trucks, also 
automated; manually operated forklifts and lifting 
carts; hand pallet trucks with scales, devices for 
mounting on industrial load-handling vehicles and 
transport vehicles, goods, in particular forks, fork 
extensions, platforms, spikes, clamps, crane arms, 
manipulators; manual winch carts; parts and 
accessories for all aforementioned goods (included in 
this class); forklifts, lifting trucks.

Class: 20 סוג: 20

Metal shelves and their parts (for industrial and 
commercial purposes).

Class: 36 סוג: 36

Insurance and financing services, cash transaction; 
real estate; leasing purchase namely  of vehicles and 
industrial equipment and installations, particulary 
ground conveyors and their parts, and installations of 
machines and devices providing storage solutions for 
ware house; financial services, namely credit 
brokerage, financing of investments, projects and 
loans; real estate, mortgage and leasing brokerage, 
insurance brokerage; financial brokerage for 
investments, financial consultancy pertaining thereto.

Class: 39 סוג: 39

Logistic services in the transport sector; provision of 
information on transport matters; towing of ground 
conveyors and vehicles; provision of information on 
storage; storage of goods; reservation services in the 
transport sector; transport via trucks;freighting of 
transport goods per truck; packaging of goods; 
logistic  management of grouns conveyor and truck 
fleet, hiring, leasing of ground conveyors truck fleets 
and their accessories(as far as contained in class 39)

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

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

Germany, 09/11/2011, No. 302011060724.9/07 גרמניה, 09/11/2011, מספר 302011060724.9/07

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 20 סוג: 20

Class: 36 סוג: 36

Class: 39 סוג: 39

ט"ז אלול תשע"ה - 1531/08/2015



 Owners

Name: KION Material Handling GmbH

Address: Abraham-Lincoln-Strasse 21, 65189 
Wiesbaden, Germany

(Germany Private limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז אלול תשע"ה - 1631/08/2015



MP55

Trade Mark No. 253000 מספר סימן

Application Date 30/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Knauf Gips KG

Address: Am Bahnof 7, 97346 Iphofen, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Gypsum; dry mixes based on gypsum; plaster; 
plasterboard for building; gypsum boards; gypsum 
walls; plaster-cement boards; gypsum tiles; tiles 
made of gypsum; mineral tiles; fusion and smoothing 
materials based on gypsum and/or limestone; 
gypsum boards used for access panels. 

גבס; תערובות יבשות על בסיס גבס; טיח; גבס לבניה; לוחות 
גבס; קירות גבס; לוחות מלט-צמנט; אריחי גבס; אריחים מגבס, 
אריחים מינרליים, חומרי איחוי והחלקה על בסיס גבס ו/או גיר, 
לוחות גבס המשמשים כפתחי שירות.                                   
                                                                                    

                                      

Class: 37 סוג: 37

Installation of gypsum walls; installation of walls of 
plaster-cement boards; installation of ceilings from 
gypsum boards and/or gypsum tiles and/or tiles 
mineral tiles; construction and repair of buildings 
services; buildings insulating; insulation of exterior 
walls; installation of insulation for buildings; thermal 
insulation of buildings; insulating external and internal 
walls, ceilings and roofs; construction, installation, 
maintenance and repair of insulation systems; 
providing information and advice regarding all the 
aforementioned.

התקנת קירות גבס; התקנת קירות מלוחות מלט-צמנט, התקנת 
תקרות מלוחות גבס ו/או אריחי גבס ו/או אריחים מינרליים, 
שירותי בניה ותיקון של מבנים; בידוד מבנים; בידוד קירות 
חיצוניים; התקנת בידוד לבניינים; בידוד תרמי של בניינים; 

בידוד קירות חיצוניים ופנימיים, תקרות וגגות; בנייה, התקנה, 
תחזוקה ושיפוץ של מערכות בידוד; מתן מידע וייעוץ בקשר לכל 
אלו.                                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ז אלול תשע"ה - 1731/08/2015



MP10

Trade Mark No. 253002 מספר סימן

Application Date 30/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Knauf Gips KG

Address: Am Bahnof 7, 97346 Iphofen, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Gypsum; dry mixes based on gypsum; plaster; 
plasterboard for building; gypsum boards; gypsum 
walls; plaster-cement boards; gypsum tiles; tiles 
made of gypsum; mineral tiles; fusion and smoothing 
materials based on gypsum and/or limestone; 
gypsum boards used for access panels. 

גבס; תערובות יבשות על בסיס גבס; טיח; גבס לבניה; לוחות 
גבס; קירות גבס; לוחות מלט-צמנט; אריחי גבס; אריחים מגבס, 
אריחים מינרליים, חומרי איחוי והחלקה על בסיס גבס ו/או גיר, 
לוחות גבס המשמשים כפתחי שירות.                                  
                                                                                    

                                        

Class: 37 סוג: 37

Installation of gypsum walls; installation of walls of 
plaster-cement boards; installation of ceilings from 
gypsum boards and/or gypsum tiles and/or tiles 
mineral tiles; construction and repair of buildings 
services; buildings insulating; insulation of exterior 
walls; installation of insulation for buildings; thermal 
insulation of buildings; insulating external and internal 
walls, ceilings and roofs; construction, installation, 
maintenance and repair of insulation systems; 
providing information and advice regarding all the 
aforementioned.

התקנת קירות גבס; התקנת קירות מלוחות מלט-צמנט, התקנת 
תקרות מלוחות גבס ו/או אריחי גבס ו/או אריחים מינרליים, 
שירותי בניה ותיקון של מבנים; בידוד מבנים; בידוד קירות 
חיצוניים; התקנת בידוד לבניינים; בידוד תרמי של בניינים; 

בידוד קירות חיצוניים ופנימיים, תקרות וגגות; בנייה, התקנה, 
תחזוקה ושיפוץ של מערכות בידוד; מתן מידע וייעוץ בקשר לכל 
אלו.                                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ז אלול תשע"ה - 1831/08/2015



ULTRASON

Trade Mark No. 253018 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4284122 ארה"ב מספר: 4284122

Dated 29/06/2013 (Section 16) מיום 29/06/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Qualcomm Incorporated

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, 
92121-1714, U.S.A.

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communications software for reducing interference 
and providing mobility management in femtocell 
deployments; all included in Class 9.

תוכנת תקשורת לצמצום התאבכות והספקת ניהול ניידות 
בפריסות תא-פמטו; הכל נכלל בסוג 9.                                 

                                                                          

ט"ז אלול תשע"ה - 1931/08/2015



Trade Mark No. 253820 מספר סימן

Application Date 28/02/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ז אלול תשע"ה - 2031/08/2015



Class: 5 סוג: 5

Anti-cough drops; Medicinal infusions for the 
treatment and prevention of cancer, tumor and 
inflammation; Pharmaceutical preparations in 
injection form for the treatment and prevention of 
cancer, tumor and inflammation; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of digestive diseases 
and disorders; Pharmaceutical preparations for 
treating diabetes; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of urogenital diseases and disorders; 
Anti inflammatory preparations; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases; Anti-uric preparations; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of fever; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer; Antibiotics; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory diseases 
and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
anemia and hemoglobin deficiencies; Pharmaceutical 
preparations for skin care; Pharmaceutical 
preparations for the central nervous system; 
Nutritional supplements for animal; Food for babies; 
Antihypertensives; Medical preparations in injection 
form for the treatment and prevention of cancer, 
tumor and inflammation; Medical preparations for the 
treatment of digestive diseases and disorders; 
Medical preparations for treating diabetes; Medical 
preparations for the treatment of urogenital diseases 
and disorders; Medical preparations for the treatment 
of gastrointestinal diseases; Medical preparations for 
the treatment of fever; Medical preparations for the 
prevention and treatment of cancer; Medical 
preparations for the treatment of respiratory diseases 
and disorders; Medical preparations for the treatment 
of cardiovascular diseases and disorders; Medical 
preparations for the treatment of anemia and 
hemoglobin deficiencies; Medical preparations for 
skin care; Medical preparations for the central 
nervous system; Pharmaceutical preparations for 
sensory organs; Nervines; Chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; Ferments for 
pharmaceutical purposes; Pharmaceutical 
preparations for diagnosis; Sedatives; Analgesics; 
Microorganisms for medical purposes; First-aid 
boxes, filled; Cotton for medical purposes; Lacteal 
flour for babies; Milk sugar for pharmaceutical 
purposes; Medicated diapers; Insecticides; 
Mothproofing paper

טיפות נגד שיעול; חליטות צמחי מרפא לטיפול ולמניעת סרטן, 
גידולים ודלקות; תכשירים פרמצבטיים בצורת הזרקה לטיפול 
ולמניעת סרטן, גידולים ודלקות; תכשירים פרמצבטיים לטיפול 
במחלות והפרעות במערכת העיכול; תכשירים רפואיים לטיפול 
בסוכרת; תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלות והפרעות 
באברי המין; תכשירים נוגדי דלקות; תכשירים פרמצבטיים 
לטיפול במחלות במערכת העיכול; תכשירים נוגדי שתן; 

תכשירים פרמצבטיים לטיפול בחום; תכשירים פרמצבטיים 
למניעה וטיפול בסרטן; אנטיביוטיקה; תכשירים רפואיים לטיפול 

במחלות והפרעות בדרכי הנשימה; תכשירים פרמצבטיים 
לטיפול במחלות והפרעות בלב ובכלי הדם; תכשירים 

פרמצבטיים לטיפול באנמיה ובמחסור בהמוגלובין; תכשירים 
פרמצבטיים לטיפוח העור; תכשירים פרמצבטיים למערכת 
העצבים המרכזית; תוספי תזונה לבעלי חיים; מזון לתינוקות; 
תרופות נגד יתר לחץ דם; תכשירים רפואיים בצורת הזרקה 
לטיפול ולמניעה של סרטן, גידולים ודלקות; תכשירים רפואיים 
לטיפול במחלות והפרעות במערכת העיכול; תכשירים רפואיים 
לטיפול בסוכרת; תכשירים רפואיים לטיפול במחלות והפרעות 
באברי המין; תכשירים רפואיים לטיפול במחלות במערכת 
העיכול; תכשירים רפואיים לטיפול בחום; תכשירים רפואיים 
לטיפול ולמניעה של סרטן; תכשירים רפואיים לטיפול במחלות 
והפרעות בדרכי הנשימה; תכשירים רפואיים לטיפול במחלות 
והפרעות בלב ובכלי הדם; תכשירים רפואיים לטיפול באנמיה 

ובמחסור בהמוגלובין; תכשירים רפואיים לטיפוח העור; 
תכשירים רפואיים למערכת העצבים המרכזית; תכשירים 
פרמצבטיים לאיברי חישה; מרגיעי עצבים; תכשירים כימיים 
למטרות פרמצבטיות; מתסיסים למטרות פרמצבטיות; 

תכשירים פרמצבטיים לאבחון; סמי הרגעה; משככי כאבים; 
מיקרואורגניזמים למטרות רפואיות; קופסאות עזרה ראשונה, 
מלאות; צמר גפן למטרות רפואיות; קמח חלבי לתינוקות; סוכר 
חלב למטרות פרמצבטיות; חיתול תרופתי; חומרי הדברה; נייר 

חסין עש.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 2131/08/2015



 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

ט"ז אלול תשע"ה - 2231/08/2015



INSTINCT X

Trade Mark No. 254461 מספר סימן

Application Date 24/03/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bank of America Corporation

Address: 100 North Tryon Street, Charlotte NC 28255, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Electronic financial trading services; investment of 
funds for others; financial services in the nature of 
providing and algorithmic tradeing strategy; providing 
financial information; all included in class 36.

שירותי מסחר פיננסיים אלקטרונים; השקעה של כספים עבור 
אחרים; שירותים פיננסים שטבעם אספקת של אסטרטגיית 

מסחר אלגוריתמית; מתן מידע פיננסי; הנכללים כולם בסוג 36.  
                                                                                     

                        

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

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

U.S.A., 16/01/2013, No. 85824267 ארה"ב, 16/01/2013, מספר 85824267

Class: 36 סוג: 36

ט"ז אלול תשע"ה - 2331/08/2015



INSTINCT NATURAL

Trade Mark No. 254462 מספר סימן

Application Date 24/03/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bank of America Corporation

Address: 100 North Tryon Street, Charlotte NC 28255, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Electronic financial trading services; investment of 
funds for others; financial services in the nature of 
providing an algorithmic trading strategy; providing 
financial information; all included in class 36.

שירותי מסחר פיננסיים אלקטרונים; השקעה של כספים עבור 
אחרים; שירותים פיננסים שטבעם אספקה של אסטרטגיית 

מסחר אלגוריתמית; מתן מידע פיננסי; הנכללים כולם בסוג 36.  
                                                                                     

                    

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

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

U.S.A., 16/01/2013, No. 85824265 ארה"ב, 16/01/2013, מספר 85824265

Class: 36 סוג: 36

ט"ז אלול תשע"ה - 2431/08/2015



Trade Mark No. 254525 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152745 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. uk0002630868 uk0002630868 :ממלכה מאוחדת מספר

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

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Limited

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

(England and Wales Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters for 
smokers; matches; smokers' articles.

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

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

United Kingdom, 07/08/2012, No. 2630868 ממלכה מאוחדת, 07/08/2012, מספר 2630868

Class: 34 סוג: 34

ט"ז אלול תשע"ה - 2531/08/2015



SALATUNA

Trade Mark No. 255124 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

Tuna salad, vegetable salad with tuna, tuna canning. סלט טונה, סלט ירקות עם טונה, שימורי טונה.                       

ט"ז אלול תשע"ה - 2631/08/2015



SKY

Trade Mark No. 255338 מספר סימן

Application Date 28/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MACCABI DEVELOPMENT AND MANAGMENT 
LTD.

שם: מכבי יזמות וניהול בע"מ

Address: 2 Koifman St., Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : רחוב קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

Address: 18 Raoul Wallenberg Street, Building D, Tel 
Aviv, 6971915, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : רח' ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Lens cleaning preparations. תכשירים לניקוי עדשות.             

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses and contact lenses. עדשות אופטיות ועדשות מגע.                   

ט"ז אלול תשע"ה - 2731/08/2015



SNAPCHAT

Trade Mark No. 255994 מספר סימן

Application Date 26/05/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4375712 ארה"ב מספר: 4375712

Dated 30/07/2013 (Section 16) מיום 30/07/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Snapchat, Inc.

Address: 523 Ocean Front Walk, Venice, CA 90291, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, 
namely, software for sending digital photos, videos, 
images, and text to others via the global computer 
network; all included in class 09.

תוכנת אפליקציית מחשב לטלפונים סלולאריים, נגני מדיה 
ניידים, ומחשבים הנישאים בכף היד, דהיינו, תוכנה לשליחת 
תצלומים, וידאו, תמונות וטקסטים דיגיטאליים לאחרים דרך 

רשת המחשבים הגלובאלית; הנכללים כולם בסוג 09.             
                                                      

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

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

U.S.A., 12/12/2012, No. 85800506 ארה"ב, 12/12/2012, מספר 85800506

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 2831/08/2015



Trade Mark No. 256041 מספר סימן

Application Date 26/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eytan Import And Distribution Ltd. שם: איתן ספקים לבתי מרקחת בע"מ

Address: 31 Hareches Blvd St., Modiin, 7171007, Israel כתובת : שד' הרכס 31, מודיעין, 7171007, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Greenspan, Advocatc 

Address: 76 Ibn Gvirol St, Tel Aviv, 64162, Israel

שם: עו"ד יוסף גרינשפן 

כתובת : רח' אבן גבירול 76, תל אביב, 64162, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Materials for dressing חומרי חבישה.                     

ט"ז אלול תשע"ה - 2931/08/2015



Trade Mark No. 256294 מספר סימן

Application Date 07/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161260 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumed soaps; perfumery; perfumes; eau de 
toilette; eau de cologne; perfumed shower and bath 
gels; perfumed shower and bath salts; deodorants for 
personal use; non-medicated skincare preparations; 
cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels 
and powders for the face, body, hair and hands; non-
medicated sun care preparations; suntanning 
preparations; sunscreening preparations; make-up 
preparations; hair care preparations; shampoos; hair 
styling preparations; hair-colouring preparations; 
essential oils for personal use.

Class: 8 סוג: 8

Eyelash curlers; tweezers; nail files.

Class: 18 סוג: 18

Vanity cases sold empty; toiletry cases sold empty; 
toiletry bags; beauty cases [not fitted]; make-up 
cases; make-up bags; Fitted toiletry cases; powder 
compacts [cases]; cases adapted for cosmetic 
utensils .

Class: 21 סוג: 21

Nail brushes; eyebrow brushes; cosmetic brushes; 
make-up brushes; skin cleansing brushes; mascara 
brushes; eyelash combs; combs and sponges for 
cosmetic 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)

ט"ז אלול תשע"ה - 3031/08/2015



 Owners

Name: L'OREAL (Société Anonyme)

Address: 14, rue Royale, F-75008 Paris, France

(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

European Union, 13/02/2013, No. 011571858 האיחוד האירופי, 13/02/2013, מספר 011571858

Class: 3 סוג: 3

Class: 8 סוג: 8

Class: 18 סוג: 18

Class: 21 סוג: 21

ט"ז אלול תשע"ה - 3131/08/2015



Trade Mark No. 256660 מספר סימן

Application Date 18/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1162582 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics in general, including perfumes.

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

All-purpose carrying bags, clutch purses, handbags, 
and shoulder bags.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
knits, blazers, vests, pants, jeans, shorts, skirts, 
dresses, jackets, outerwear, belts, scarves, and 
footwear.

Class: 35 סוג: 35

Retail and on-line store services, featuring, 
handbags, wallets, designer apparel, footwear, 
perfumes and 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., 22/03/2013, No. 85883579 ארה"ב, 22/03/2013, מספר 85883579

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.

ט"ז אלול תשע"ה - 3231/08/2015



 Owners

Name: Rebecca Minkoff Holdings LLC

Address: 16 West 22nd Street, 7th Floor, New York NY 
10010, 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

Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
knits, blazers, vests, pants, jeans, shorts, skirts, 
dresses, jackets, outerwear, belts, scarves, and 
footwear.

Class: 35 סוג: 35

Retail and on-line store services, featuring, handbags, 
wallets, designer apparel, footwear, perfumes and 
cosmetics, eyewear, jewelry and watches, candles, 
and furniture.

U.S.A., 22/03/2013, No. 85883605 ארה"ב, 22/03/2013, מספר 85883605

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics in general, including perfumes.

ט"ז אלול תשע"ה - 3331/08/2015



Trade Mark No. 256888 מספר סימן

Application Date 15/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163575 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tokyo Electron Limited

Address: 3-1 Akasaka 5-chome,,Minato-ku, Tokyo 107-
6325, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Semiconductor manufacturing machines and their 
component parts and fittings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/05/2013, No. 2013-033260 יפן, 02/05/2013, מספר 2013-033260

Class: 7 סוג: 7

ט"ז אלול תשע"ה - 3431/08/2015



Trade Mark No. 257114 מספר סימן

Application Date 21/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1165032 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Amril AG

Address: Baarerstrasse 10, CH-6304 Zug, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; consultant services; 
all  in connection with manufacturing of chemicals.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; all  in connection with 
manufacturing of chemicals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/01/2013, No. 643291 שוויץ, 21/01/2013, מספר 643291

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 3531/08/2015



MOBIT

Trade Mark No. 257173 מספר סימן

Application Date 01/07/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1207740 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: MATOMY MEDIA GROUP LTD שם: מטומי מדיה גרופ בע"מ

Address: 6A Hanechoshet St., Tel-Aviv, 69710, Israel כתובת : הנחושת 6 א', תל אביב, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for delivering advertisements to 
computing devices;Computer software for delivering 
advertisements to portable computing 
devices;Computer software for delivering 
advertisements to mobile telephones; Computer 
software for delivering advertisements over a 
computerized network; Computer software for 
managing online advertising campaigns;Computer 
software for purchasing online advertising space; 
Computer software for selling online advertising 
space;Computer software for online advertising 
space brokerage; Computer software for analyzing 
advertising performance.

תוכנת מחשב להעברת פרסומות להתקני מיחשוב; תוכנת 
מחשב להעברת פרסומות להתקני מיחשוב ניידים; תוכנת 
מחשב להעברת פרסומות לטלפונים ניידים; תווכנת מחשב 
להעברת פרסומות על גבי רשת ממוחשבת; תוכנת מחשב 

לניהול מקוון של מסעות פרסום; תוכנת מחשב לרכישת שטח 
פרסום מקוון; תוכנת מחשב למכירת שטח פרסום מקוון; תוכנת 
מחשב לתיווך שטח פרסום מקוון; תוכנת מחשב לניתוח ביצועי 

פרסום.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising by telecommunicating with computing 
devices; Advertising by telecommunicating with 
portable computing devices; Advertising by 
telecommunicating with mobile telephones; Online 
advertising; Advertising delivery to computing 
devices; Advertising delivery to portable computing 
devices; Advertising via mobile telephone networks; 
Advertising consultancy services; Purchasing of 
online advertising space; Selling of online advertising 
space; Brokerage of online advertising space;.

פרסום באמצעות תקשורת רחק עם התקני מיחשוב; פרסום 
באמצעות תקשורת רחק עם התקני מיחשוב ניידים; פרסום 
באמצעות תקשורת רחק עם טלפונים ניידים, פרסום מקוון; 

העברת פרסומות להתקני מיחשוב; העברת פרסומות להתקני 
מיחשוב ניידים; פרסום דרך רשתות טלפוניה ניידת; שירותי 
ייעוץ פרסום; רכישת שטחי פרסום מקוונים; מכירת שטחי 

פרסום מקוונים; תיווך שטחי פרסום מקוונים.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 38 סוג: 38

Transmission of advertising to computing devices; 
transmission of advertising to portable computing 
devices.

שידור של פרסום להתקני מחשוב; שידור של פרסום להתקני 
מחשוב ניידים.                                                                  

                        

ט"ז אלול תשע"ה - 3631/08/2015



Trade Mark No. 257174 מספר סימן

Application Date 01/07/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1208900 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: MATOMY MEDIA GROUP LTD שם: מטומי מדיה גרופ בע"מ

Address: 6A Hanechoshet St., Tel-Aviv, 69710, Israel כתובת : הנחושת 6 א', תל אביב, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for delivering advertisements to 
computing devices;Computer software for delivering 
advertisements to portable computing 
devices;Computer software for delivering 
advertisements to mobile telephones; Computer 
software for delivering advertisements over a 
computerized network; Computer software for 
managing online advertising campaigns;
Computer software for purchasing online advertising 
space; Computer software for selling online 
advertising space;
Computer software for online advertising space 
brokerage; Computer software for analyzing 
advertising performance.

תוכנת מחשב להעברת פרסומות להתקני מיחשוב; תוכנת 
מחשב להעברת פרסומות להתקני מיחשוב ניידים; תוכנת 
מחשב להעברת פרסומות לטלפונים ניידים; תווכנת מחשב 
להעברת פרסומות על גבי רשת ממוחשבת; תוכנת מחשב 

לניהול מקוון של מסעות פרסום; תוכנת מחשב לרכישת שטח 
פרסום מקוון; תוכנת מחשב למכירת שטח פרסום מקוון; תוכנת 
מחשב לתיווך שטח פרסום מקוון; תוכנת מחשב לניתוח ביצועי 

פרסום.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 35 סוג: 35

Advertising by telecommunicating with computing 
devices; Advertising by telecommunicating with 
portable computing devices; Advertising by 
telecommunicating with mobile telephones.

פרסום באמצעות תקשורת רחק עם התקני מיחשוב; פרסום 
באמצעות תקשורת רחק עם התקני מיחשוב ניידים; פרסום 

באמצעות תקשורת רחק עם טלפונים ניידים.                         
                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Transmission of advertising to computing devices; 
transmission of advertising to portable computing 
devices.

שידור של פרסום להתקני מחשוב; שידור של פרסום להתקני 
מחשוב ניידים.                                                                  

                            

ט"ז אלול תשע"ה - 3731/08/2015



אייבורי סלולר

Trade Mark No. 257220 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ivory Computers Ltd. שם: אייבורי מחשבים בע"מ

Address: Hasivim 18, P.O.B. 3298, Petach Tikva, 49514, 
Qiryat Matalon, Israel

כתובת : הסיבים 18, ת.ד. 3298, פתח תקווה, 49514, קרית 
מטלון, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cellular phones and related products, namely: 
cellphone covers, backup battery, phone cables, car 
headsets, hands-free hone set, phone mount.

טלפונים סלולריים ומוצרים נלווים ,דהיינו; כיסויים, בטרית גיבוי, 
כבלים לטלפון, אוזניות לרכב, דיבורית לרכב, זרוע לטלפון.

                                             

ט"ז אלול תשע"ה - 3831/08/2015



חשמל אייבורי

Trade Mark No. 257221 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ivory Computers Ltd. שם: אייבורי מחשבים בע"מ

Address: Hasivim 18, P.O.B. 3298, Petach Tikva, 49514, 
Qiryat Matalon, Israel

כתובת : הסיבים 18, ת.ד. 3298, פתח תקווה, 49514, קרית 
מטלון, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Kitchen white goods, namely; a microwave, a 
toaster,a kettle.

מוצרי חשמל  "לבנים"  למטבח דהיינו, מיקרוגל, טוסטר, 
קומקום.       

ט"ז אלול תשע"ה - 3931/08/2015



CRISSCUT

Trade Mark No. 257246 מספר סימן

Application Date 11/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LILI DIAMONDS שם: יהלומי לילי

Address: Diamond Exchange Maccabi Bldg., 1 Jabotinski 
Stree, Ramat Gan, 52520, Israel

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 1, רמת גן, 52520, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: The Beck Science Bldg., 8 Hartom St., Har 
Hotzvim, P.O.B. 45087, Jerusalem, 9777401, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : מרכז בק למדע, רח' הרטום 8, הר חוצבים, ת.ד. 45087
, ירושלים, 9777401, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cut precious and semi-precious stones; cut 
diamonds; polished diamonds; jewelry containing cut 
precious and semi-precious stones; jewelry 
containing cut and polished diamonds;  all included in 
Class 14.

אבנים יקרות וחצי-יקרות מעובדות; יהלומים חתוכים; יהלומים 
מלוטשים; תכשיטים הכוללים אבנים יקרות וחצי-יקרות 

מעובדות; תכשיטים הכוללים יהלומים חתוכים ומלוטשים; 
הנכללים כולם בסוג 14.

                                               

ט"ז אלול תשע"ה - 4031/08/2015



אמן הנדל"ן

Trade Mark No. 257249 מספר סימן

Application Date 07/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ronen Tverya שם: רונן טבריה

Address: Habaashat 19 St., Holon, Israel כתובת : הבעש"ט 19, חולון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofir Lev, Adv

Address: Harav Kok 80 St., Herzelya, 4650514, Israel

שם: אופיר לב, עו"ד

כתובת : הרב קוק 80, הרצליה, 4650514, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate, brokerage services, including sales, 
leasing and consulting.

עסקי נכסי דלא ניידי. שירותי תיווך לרבות מכירה, השכרה 
ו-ייעוץ.                         

ט"ז אלול תשע"ה - 4131/08/2015



Trade Mark No. 257286 מספר סימן

Application Date 12/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1165586 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

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

 Owners

Name: Arena Pharmaceuticals GmbH

Address: Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, 
Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for human use; 
pharmaceutical products for the treatment or 
prevention of obesity; pharmaceutical products for 
controlling weight, weight loss and maintaining 
weight loss.

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

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

Switzerland, 19/12/2012, No. 638218 שוויץ, 19/12/2012, מספר 638218

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 4231/08/2015



Trade Mark No. 257383 מספר סימן

Application Date 11/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1162389 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in industry and science; reagents 
for research purposes; chemical preparations and 
chemical solutions consisting of reagents and culture 
media for scientific and research use in connection 
with in vitro diagnosis to control and detect 
contaminating substances in industrial, agricultural, 
cosmetic and pharmaceutical products and in the 
environment for scientific or research use.

Class: 5 סוג: 5

Reagents and media for medical and veterinary 
diagnostic use, namely reagents and culture media 
for use in vitro diagnosis to control and detect 
contaminating substances in industrial, agricultural, 
cosmetic and pharmaceutical products and in the 
environment for medical or veterinary use.

Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments, namely 
bacteriological analyzers and microbiological 
analyzers for controlling and detecting contaminating 
substances in industrial, agro-foodstuff, cosmetic and 
pharmaceutical, products and in the environment; 
diagnostic apparatus and instruments, not for 
medical use, namely, scientific equipment, devices 
and laboratory equipment in the nature of 
bacteriological analyzers and microbiological 
analyzers used alone or in combination for the 
isolation, identification, quantification, revelation, 
control and detection of contaminating substances 
used in industrial applications, namely, for the 
analysis of food, cosmetics, pharmaceuticals or 
environmental samples to determine contaminants, 
to determine composition, and to control quality.

Class: 10 סוג: 10

Apparatus and instruments for medical and 
veterinary diagnosis, namely, hematology analyzers 
used for bacteriologic and microbiologic screenings, 
blood cultures, body fluid cultures and mycobacterial 
testing for detecting micro-organisms, bacteria, 
yeast, viruses, in medical and clinical applications.

Class: 35 סוג: 35

Compiling and computer processing of data, 
systemization, updating and correction of data and of 
technical documentation, all these services in the 
field of in vitro diagnostics.

ט"ז אלול תשע"ה - 4331/08/2015



Class: 37 סוג: 37

Maintenance, installation, update and repair of 
diagnostic instruments, especially apparatus for 
analysis in laboratories, all these services in the field 
of in vitro diagnostics.

Class: 38 סוג: 38

Transmission of information and data, services of 
interconnectivity between the instruments of the 
laboratory, all these services being in the field of in 
vitro diagnosis.

Class: 41 סוג: 41

Training services in the scientific and in the in vitro 
diagnostic fields.

Class: 42 סוג: 42

Remote handling of in vitro diagnostic apparatus; 
installation, maintenance, update, and repair of 
software, all these services in the field of in vitro 
diagnostics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 14/01/2013, No. 85822345 ארה"ב, 14/01/2013, מספר 85822345

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 4431/08/2015



 Owners

Name: bioMérieux Inc.

Address: 100 Rodolphe Street, Durham NC 27712, 
U.S.A.

(Missouri (United States) a corporation of Missouri 
(United States of America))

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

ט"ז אלול תשע"ה - 4531/08/2015



LES PAUL

Trade Mark No. 257388 מספר סימן

Application Date 14/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: GIBSON BRANDS, INC.

Address: 309 Plus Park Boulevard, Nashville, Tennessee, 
37217, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; all included in class 15. כלי נגינה; הנכללים כולם בסוג 15.                             

ט"ז אלול תשע"ה - 4631/08/2015



PUSH EVERY BOUNDARY

Trade Mark No. 257403 מספר סימן

Application Date 14/07/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 011871291 האיחוד האירופי מספר: 011871291

Dated 24/01/2014 (Section 16) מיום 24/01/2014 (סעיף 16) 

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, electrical and electronic apparatus and 
instruments, 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; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; 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; parts and 
components for the aforesaid goods; 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; all included in class 9

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, כלים ומכשירים אלקטרוניים וחשמליים, 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; חלקים 
ואביזרים עבור הטובין האמורים; 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; חלקים ואביזרים עבור הטובין האמורים; 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; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                   9
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

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; all included in class 42

תכנון ופיתוח של מכשירים, אביזרים וציוד לתקשורת 
אלקטרונית; יעוץ בקשר ליישומי רשתות מחשבים; תכנון ופיתוח 
תכנות חומרות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42                       
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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: 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; 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; 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 Union, 04/06/2013, No. 011871291 האיחוד האירופי, 04/06/2013, מספר 011871291

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 257449 מספר סימן

Application Date 15/07/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Singapore No. T1208632E T1208632E :סינגפור מספר

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

Singapore No. 4463/80 סינגפור מספר: 4463/80

Dated 09/10/1980 (Section 16) מיום 09/10/1980 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SIN KANG LEATHER GOODS PTE LTD

Address: 52 SERANGOON NORTH AVENUE 4, #04-01 
EVER TECH BUILDING SINGAPORE 555853, 
Singapore

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Attache cases, brief cases, portfolios, clutch bags, 
waist bags, wallets, men`s bags, travel bags, 
garment bags, luggages, trunks, vanity cases for 
ladies and pilot cases.

נרתיקי נספחים, נרתיקי מסמכים, תיקיות, תיקי יד, תיקי מותן, 
ארנקים, תיקי גברים, תיקי טיולים, תיקי בגדים, מזוודות, 

תיבות, נרתיקי טיפוח לנשים ונרתיקי טיסה.                           
              

Class: 25 סוג: 25

Leather belts. חגורות עור.       
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Trade Mark No. 257472 מספר סימן

Application Date 14/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shem Tov Nurit שם: שם טוב נורית

Address: 3 Halimon St., Rishon Lezion, Israel כתובת : הלימון 3, ראשון לציון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment. חינוך ובידור.                               

Class: 45 סוג: 45

Individual and group counselling services  in vaious 
areas with respect to matters of the spirit, human 
consciousness, personal awareness, understanding 
of creation and the spiritual world.

שירותי ייעוץ ליחידים ולקבוצות בתחומי חיים שונים בהתייחס 
לעניינים שברוח, דהיינו, התודעה, האנושית, מודעות אישית, 
הבנת הבריאה ועולם הרוח.                                               
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Trade Mark No. 257474 מספר סימן

Application Date 14/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shem Tov Nurit שם: שם טוב נורית

Address: 3 Halimon St., Rishon Lezion, Israel כתובת : הלימון 3, ראשון לציון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment. חינוך ובידור.                               

Class: 45 סוג: 45

Individual and group counselling services in vaious 
areas with respect to matters of the spirit, human 
consciousness, personal awareness, understanding 
of creation and the spiritual world.                                
                                                                                    
                                

 שירותי ייעוץ ליחידים ולקבוצות בתחומי חיים שונים בהתייחס 
לעניינים שברוח, דהיינו, התודעה, האנושית, מודעות אישית, 
הבנת הבריאה ועולם והרוח .                                              
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Trade Mark No. 257519 מספר סימן

Application Date 17/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166881 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the processing of wood, metal, glass 
and plastics, machine tools: lathes, milling cutters, 
planing machines, saws, electric sanders, industrial 
grinding machines, cutters [machines], injection 
plastic molding machines, threading machines, 
construction machines; bulldozers, diggers, 
excavators, machines for use in the construction of 
roads, drilling machines, rock drilling machines, 
loaders, road sweeping machines, rolling mill 
cylinders, dropping machines, molding machines, 
rolling cylinders, lifting and transferring machines: 
elevators for humans and for loads, mobile platforms, 
loading platforms, lifts, cranes, strength testing 
machines; stair lifts, walking bands (conveyors), 
elevators, milking machines, buttering machines, milk 
processing machines, incubators and mother 
machines, agricultural instruments and machines; 
machine or motor operated agricultural instruments, 
agricultural machines, combine harvester-threshers, 
harvester-binders, ploughs, one-ways, baling 
machines, motor grass mowers, 
fertilization/sterilization machines (pulverizers), 
motors and machines other than those for land 
vehicles (working machines and motors and 
machines for water and air crafts, jet motors), piston 
rings, joints, gears, transmission chains and shafts, 
transmission shaft bearings, carter mills, pressure 
reducers as parts of machine and motor, pressure 
regulators, pressure valves; hydraulic and pneumatic 
controls, rollers, ignition coils (parts of engines), 
motor pistons and jackets, speed reducing 
mechanisms, drive mechanisms, torque converters, 
coaster brakes, clutches, cardan balls (universal ball 
gudgeons), turbines, brake equipment and parts, 
brakes, brake linings and shoes, brake repair tools, 
starters, dynamos, bicycle dynamos, sparking plugs, 
igniters, injectors; exhausts, exhaust installations, 
exhaust silencers for engines, belts for engines, belts 
for motors, v belts, dynamo belts, belt conveyors, 
bearings, ball and cop bearings, carburetors, feeders 
for carburetors, fuel economisers for motors and 
engines, fuel conversion apparatus for internal 
combustion engines (LPG conversion equipment), 
radiators for vehicles (motor coolers), fans; oil, fuel 
and air filters for engines and motors, hydraulic and 
pneumatic cylinders for motors and engines, cylinder 
heads for engines and motors, electric motors, other 
than for land vehicles), wheel removing and mounting 
machines, alternators, generators, electricity 

ט"ז אלול תשע"ה - 5231/08/2015



generators, solar power generators, painting 
machines, paint injection guns, electric staple 
machines and guns, electric adhesive guns, 
pressured air or liquid atomizers (guns) for machines, 
manual electric drills, manual motor saws, 
decoupage machines, spiral machines; robots used 
in manufacture, hair clipping machines for animals, 
pressured air producers, compressors, welding 
machines: electric welding machines, center welding 
machines, printing machines and parts thereof, metal 
disintegration machines, metal breaking machines, 
packaging machines, filling-plugging and closing 
machines, labeling machines, classification 
machines, machines for the production of leather and 
fabric goods: sewing machines, embroidering 
machines, over locking machines, buttonhole 
opening and sewing machines, cutting machines, 
textile machines: unbaling machines, threshing-
beating machines, carding machines, yarn twisting 
machines (ring machines), weaving workbenches, 
pumps other than machine or motor parts: 
hydrophores, water pumps (electro pumps, motor 
pumps), diving pumps, pumps for heating 
installations, pumps as machine or motor parts (liquid 
and gas pumps), electric apparatus used in the 
kitchen for chopping, grinding, crushing, mixing and 
crumbling: mixers, blenders, kitchen robots, electric 
knives, meat-grinding machines, dishwashers, 
washing machines and dryers, electrical or motor-
operated floor polishing machines, garbage disposal 
machines, electric vacuum cleaners and electric 
carpet washing machines and their bags, pipes and 
parts thereof, casting machines and parts thereof, 
pots for casting works (converters), refining pots, 
vehicle washing machines, automatic dough 
kneading machines, dough-forming machines, 
interval-resting machines, dough cutting machines, 
forced annealing machines (moisturizing), foreign 
matter separating machines, sieving machines, 
electro magnetizing machines (separating-sorting), 
aspirator/air canal (separating), vibro-silo machines 
(for material discharging), milling machines, grain 
processing machines, grain breaking machines, bran 
brush machines, unpeeling and separating machines, 
electric motors and parts thereof, other than for land 
vehicles.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Color red is 
claimed as a distinctive feature of the mark. as 
shown in the mark.

Color red is claimed as a distinctive feature of the 
mark.

The mark consists of the word "DURMA" all in the 
color red.

 Owners

Name: DURMAZLAR MAKİNA, SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Organize Sanayi Bölgesi 75, Yil Bulv., Bursa, 
Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל
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Trade Mark No. 257638 מספר סימן

Application Date 16/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1167490 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitors; Monitor speakers; Monitor screens; Colour 
monitors; Display monitors; Baby monitors; Computer 
monitors; TV monitors; Monitoring instruments; Video 
monitor controllers; Digital signage monitors; 
Monitoring apparatus, electric; Software for use with 
electrocardiographs; Ergometers; Spirometers for 
scientific use; Monitoring units [electric].

Class: 10 סוג: 10

Tourniquet monitors; Electrocardiograph monitors; 
Cardiovascular monitors; Defibrillator monitors; 
Respiration monitors; Heart monitors; Heart signal 
monitors; Respiratory monitors [medical]; Fetal pulse 
monitors; Pulse rate monitors; Heart rate monitors; 
Body-fat monitors; Blood pressure monitors; Patient 
monitoring instruments; Electrocardiograph 
monitoring apparatus; Anaesthesia monitoring 
apparatus; Temperature monitors for medical use; 
Oxygen monitors for medical use; Pressure monitors 
for medical use; Respiration monitors for medical 
use; Apparatus for monitoring vital signs;  Patient 
monitoring sensors and alarms; Electronic 
temperature monitors for medical use; Electronic 
monitoring instruments for medical use; Oxygen 
concentration monitors for medical use; Physiological 
monitoring apparatus for medical use; Medical 
instruments for therapeutic drug monitoring; 
Electronic blood pressure monitors [for medical use]; 
Electronic heart rate monitors [for medical use]; 
Electronic heart signal monitors [for medical use]; 
Heart monitors to be worn during exercise; Belts for 
attaching medical monitors to patients; Apparatus for 
blood monitoring [for medical use];  Diagnostic, 
examination and monitoring equipment; Units for 
obtaining the electrocardiographic signal; Holters; 
Electrocardiographs; Electrocardiograph instruments; 
Electrocardiograph apparatus; Electrocardiograph 
monitors; Electrocardiography apparatus; 
Electrocardiographic recorders; Electrocardiograph 
monitoring apparatus; Spirometers for medical use; 
Defibrillators.
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 Owners

Name: CARDIOLINE S.P.A.

Address: Via De Zinis, 6, I-38011 Cavareno (TN), Italy

(Joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 257720 מספר סימן

Application Date 24/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1168330 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coriolis SARL

Address: 22, rue Charles Graindorge, F-93170 
BAGNOLET, France

(France SARL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated hand tools and implements, namely, 
knives sharpener; cutlery; forks and spoons; side 
arms, other than firearms, namely, pocket knives, 
folding knives, sports knives, hunting knives, fixed 
blade knives, camping knives and survival knives; 
razors; hand-operated hand tools, namely, hand-
operated cutting tools.  
 

 
 
 .

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

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

France, 11/04/2013, No. 13 3 997 361 צרפת, 11/04/2013, מספר 361 997 3 13

Class: 8 סוג: 8
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Trade Mark No. 257738 מספר סימן

Application Date 28/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1143332 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, photographic, cinematographic, radio, 
television, sound recording, sound reproducing, 
telecommunications, signalling and teaching 
apparatus and instruments namely, apparatus for 
recording television programmes; apparatus for 
recording, transmission, reproduction or reception of 
sound, images or audio visual content; electrical and 
electronic apparatus for use in the reception of 
satellite, terrestrial or cable broadcasts; televisions; 
LCD and plasma screens; home cinema systems; 
amplifiers; speakers; radios; wireless audio and/or 
audio visual devices; portable wireless audio and/or 
audio visual devices; remote controls; games 
controllers; wireless gaming controllers; wireless 
keypads; television receivers including a decoder; 
set-top boxes; digital set-top boxes; high definition 
get top boxes; personal video recorder; apparatus for 
decoding encoded signals including set top boxes for 
television reception; set top box apparatus including 
a decoder and an interactive viewing guide; set top 
box apparatus including a decoder and a recorder for 
recording television and audio programmes; satellite 
dishes; satellite meters; computer software to enable 
searching of data; encoded programs for computers 
and for data processing and telecommunications; 
telephones; mobile telephones; PDAs; telephone and 
radio modems; television receivers including a 
decoder; set top boxes for use in decoding and 
reception of satellite, terrestrial cable and digital 
subscriber line (DSL), Internet or other electronic 
broadcasts; apparatus for decoding encoded signals; 
recorded television and radio programmes; recorded 
programmes for broadcasting or other transmission 
on television, radio, mobile telephones, PDAs and on 
PCs; video recordings; multimedia apparatus and 
instruments; portable or hand-held computers; DVD 
players; computers; computer hardware; computer 
hardware, apparatus and instruments all for 
transmitting, displaying, receiving, storing and 
searching electronic information; computer programs; 
computer software; computer software and 
telecommunications apparatus to enable connection 
to databases and the Internet; wired and/or wireless 
computer network routers, modems, firewalls and/or 
bridges; portable and/or handheld electronic devices 
for interactive computer and video games; portable 
and/or hand-held electronic devices for receiving, 
playing and transmitting music, sounds, images, text, 
signals, information and code; electronic publications; 
computer games; computer video games; video 
screens; video projectors; tapes, discs and wires, all 
being magnetic; cassettes and cartridges, all adapted 
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for use with the aforesaid tapes; ROM cartridges, 
CD-Roms, cards and discs, integrated circuit cards, 
memory carriers, recording media, all pre-recorded 
with computer video games and/or quizzes; encoded 
cards; radio and television signal antennae; music, 
sounds, videos, images, text and information 
provided by a telecommunications network, by on-
line delivery and by way of the Internet and/or the 
world-wide web or other communications network; 
interactive sound and/or audio recordings; music, 
video, sound and/or audio recordings (downloadable) 
provided from MP3 Internet websites; MP3 players, 
MP3 readers; audio and/or video file recorders and/or 
players; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus and instruments for 
the reception of radio and television broadcasts 
including the reception of cable, satellite and digital 
broadcasts; cinematographic film; cinematographic 
instruments and apparatus; data carriers; data 
storage apparatus, equipment and instruments; 
electrical and electronic telecommunications and/or 
communications and/or broadcast and/or 
transmission and/or decoding and/or image 
processing and/or audio visual instruments and 
apparatus; film reproducing instruments and 
apparatus; mobile telephones; pre-recorded motion 
picture films; telephone apparatus and equipment; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; e-sell 
through products, namely downloadable media 
content, including video and films, television 
programmes, computer games, music, images and 
ring tones provided by internet, telephone line, cable, 
wireless transmission, satellite or terrestrial 
broadcast service; apparatus and instruments for 
closed circuit television and surveillance systems; 
apparatus and instruments for personal security 
monitoring; computer software for processing 
electronic payments and transferring funds to and 
from others; online and downloadable authentication 
software; computer software relating to online 
protection and online security; protective clothing for 
cycling; locks (electric) for bicycles; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; satellite navigational 
system for bicycles; global positioning systems for 
use with bicycles; computers for use with bicycle; 
ergometers; computer apparatus for remote meter 
reading; bicycle meters; distance meters; power 
meters; speed meters; helmets; cyclists helmets; 
crash helmets; protective sports helmets; sports bags 
adapted (shaped) to contain protective helmets; 
protective articles for sport purposes for protection 
against accident or injury; protective visors; radios; 
communicators; aerials for radios; parts for radios; 
carrying cases for radios; electronic radio apparatus; 
mobile radios; mounting fittings for radios; radio 
receivers and transmitters, radio transceivers; radios 
for vehicles; solar powered radios; power meters for 
bicycles; protective gloves; parts and fittings for all of 
the above.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, mobile and 
fixed telecommunications services; communications 
services; satellite, cellular and radio communication 
services; television and radio broadcasting; 
transmission and communication services; 
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broadcasting and/or transmission of radio and/or 
television programmes and/or films; satellite, DTT, 
cable, DSL and broadband broadcasting and/or 
transmission of audio and/or audio visual 
programming; transmission of audio, video and/or 
audio visual programming (by any means); 
transmission of video films; transmission of audio, 
video and/or audio visual programming by Internet 
protocol (IPTV); telecommunications services over 
the Internet including but not limited to services 
provided using voice over Internet protocol (VOIP); 
communication of information (including web pages), 
data by radio, telecommunications and by satellite; 
telephone, mobile telephone, message collection and 
transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone and directory enquiry services; 
personal numbering services; television screen 
based information broadcasting and retrieval 
services; communications services by satellite, 
television and/or radio; news agency services; 
provision of access to news, current affairs and 
sports information; hiring, rental and leasing of 
communications apparatus; electronic mail services; 
telecommunication services relating to the Internet; 
telecommunication of information (including web 
pages); provision of location based services for 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments; provision of wireless application 
protocol services including those utilising a secure 
communications channel; provision of information 
relating to or identifying telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of telecommunications links to computer 
databases and websites on the internet; 
telecommunications services dedicated to retailing 
goods and services through interactive 
communications with customers; providing access to 
movies, videos and television programmes to viewers 
on demand and near on demand; professional 
consultancy services relating to broadcasting; 
providing access to a database storing information 
relating to a variety of goods and services; enabling 
access to the Internet; provision of a connection 
between websites and television viewers via an 
interactive television portal; internet portal services; 
web portal services; provision of broadband services; 
interactive television portal services providing access 
to Internet websites for television viewers via their 
television receiving equipment including digital 
television receiving equipment; professional 
consultancy and information and advisory services 
relating to all the aforesaid services; 
telecommunications information; factual information 
services relating to television broadcasting; audio 
visual communication services; data communication 
services; data broadcasting services; e-sell through 
services, namely delivery by telecommunication of 
media content, including video and films, television 
programmes, computer games, music, images and 
ring tones provided by internet, telephone line, cable, 
wireless transmission, satellite or terrestrial 
broadcast service; advising or providing information 
in relation to the foregoing; information relating to all 
the aforementioned services provided on-line from a 
computer database or via a helpline or the Internet.
Class: 41 סוג: 41

: Education and entertainment services, namely, 
ט"ז אלול תשע"ה - 6031/08/2015



provision of training; provision of audio visual content 
relating to entertainment, education, training, sport 
and culture; education and entertainment services by 
means of radio, television, telephony, the Internet 
and on-line databases, sound recordings, sound 
recording apparatus, sports apparatus, television sets 
and video recorders, DVD recorders and radio 
recorders; production of films for television and 
cinema; providing on-line electronic publications (not 
downloadable); publication of magazines, books, 
texts and printed matter; publication of electronic 
books or journals on-line; provision of electronic 
publications; provision of recording studio facilities; 
live show production services; organising of sporting 
activities and competitions; box office services; 
production and presentation of programmes 
transmitted by television, the Internet or other 
telecommunication channels for the conduct of the 
interactive viewing, selection and purchase of goods; 
ticket reservation services relating to entertainment; 
production, presentation and distribution of radio and 
television programmes, interactive television, 
interactive games, interactive entertainment and 
interactive competitions; production presentation and 
provision of competitions, contests, games, quizzes, 
studio entertainment and audience participation 
events; interactive television programme selection 
services for viewers; provision of interactive 
entertainment, news, cultural activities and sport for 
television viewers; interactive entertainment, 
educational, sporting and cultural services for 
television viewers; viewing guide services; viewing 
guide services facilitating the recordal and fixed term 
rental of programmes and movies; television 
programme recording services automatically initiated 
on the basis of customer viewing habits/preferences; 
video on demand and near video on demand 
entertainment, educational, sporting and cultural 
services; providing movies, videos and television 
programmes to viewers on demand and near video 
on demand; sporting and cultural activities; arranging 
and conducting competitions for video game players 
and computer game players; educational or 
entertainment games played online; electronic 
publishing services; video taping and filming 
services; information and advisory services relating to 
the aforesaid services; publication of news, current 
affairs and sports information; publication of news, 
current affairs and educational information services; 
information and advisory services relating to 
television and radio programmes, to education, 
recreation, entertainment, music and to sport; 
information and advisory services relating to 
television and radio programmes, to education, 
recreation, entertainment, music and to sport, 
provided on-line from a computer database or the 
Internet or to mobile telephones; factual information 
services relating to television and radio programmes, 
news and sport; training services; leisure services; 
advisory services relating to entertainment; 
distribution of radio programmes, television 
programmes, films, motion pictures, pre-recorded 
video tapes, audio and/or visual material, pre-
recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded 
video discs; production of radio programmes, 
television programmes, films, motion pictures, pre-
recorded video tapes, audio and/or visual material, 
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 Owners

Name: SKY INTERNATIONAL AG

Address: Stockerhof Dreikönigstrasse 31A, CH-8002 
Zürich, Switzerland

(SWITZERLAND LIMITED LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 4612002, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

pre-recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded 
video discs; editing of radio programmes, television 
programmes, films, motion pictures, pre-recorded 
video tapes, audio and/or visual material, pre-
recorded video cassettes, DVDs or pre-recorded 
video discs; hire, leasing or rental of radio 
programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs 
or pre-recorded video discs; exhibition of radio 
programmes, television programmes, films, motion 
pictures, pre-recorded video tapes, audio and/or 
visual material, pre-recorded video cassettes, DVDs 
or pre-recorded video discs for entertainment, 
educational, sporting or cultural purposes; 
preparation of radio programmes, television 
programmes, films, pre-recorded video tapes, DVDs, 
audio and/or visual material, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded video discs or motion 
pictures for distribution for transmission or broadcast 
by any means; provision of radio programmes, 
television programmes, films, audio and/or visual 
material or motion pictures online (not 
downloadable); publication of printed media and 
recordings; digital imaging services; dubbing; video 
tape editing; entertainment; film production; rental of 
motion pictures; video film tape production; rental of 
audio equipment; rental of lighting apparatus for 
theatrical sets or television studios; rental of motion 
picture; rental of movie projectors and accessories; 
rental of radio equipment; rental of televisions and 
television equipment; rental of sports equipment; 
rental of video cameras; rental of video tapes; rental 
of video recorders; theatre productions; movie studio 
services; arranging, organization, running of 
individuals in sports and/or a sports team; provision 
of professional cycling services, namely providing 
support services during cycling events; organisation 
of cycling events; consultancy, information and 
advisory services relating to all the aforesaid 
services; advising or providing information in relation 
to the foregoing; information relating to all the 
aforementioned services provided on-line from a 
computer database or via a helpline or the Internet.
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Trade Mark No. 257810 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ex Pay Financial Assets Ltd. שם: אקס פיי נכסים פיננסיים בע"מ

Address: 2 Rehavham Zehevi St., Ami Tech Center, 
Givhat-Shemuel, 54017, Israel

כתובת : רח' רחבעם זאבי 2, בית עמי טק, גבעת שמואל, 
54017, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Menachem Gellman, Adv.

Address: 6 St. Ben Zakay, P.O.B. 646, Tel Aviv, at MCE 
SYS Ltd., Israel

שם: מנחם גלמן עורך דין

כתובת : בן זכאי 6, ת.ד. 646, תל אביב, (אצל אם.סי.אי.סיס), 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision of monetary services,  conversion, 
transferring of money and financial assets and 
issuance of pre-paid payment cards
 
                                                               

הענקת שירותי מטבע, המרה, העברת כספים ונכסים פיננסיים 
והנפקת כרטיסי תשלום משולמים מראש.                              
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Trade Mark No. 257811 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ex Pay Financial Assets Ltd. שם: אקס פיי נכסים פיננסיים בע"מ

Address: 2 Rehavham Zehevi St., Ami Tech Center, 
Givhat-Shemuel, 54017, Israel

כתובת : רח' רחבעם זאבי 2, בית עמי טק, גבעת שמואל, 
54017, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Menachem Gellman Adv.

Address: 6 Ben Zakay St., P.O.B. 646, Tel Aviv, at MCE 
SYS Ltd., Israel

שם: מנחם גלמן, עורך דין

כתובת : רחוב בן זכאי 6, ת.ד. 646, תל אביב, אצל אם.סי.איי 
סיס בע"מ), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision of monetary services,  conversion, 
transferring of money and financial assets and 
issuance of pre-paid payment cards
 

הענקת שירותי מטבע, המרה, העברת כספים ונכסים פיננסיים 
והנפקת כרטיסי תשלום משולמים מראש.                             
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Trade Mark No. 257814 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ex Pay Financial Assets Ltd. שם: אקס פיי נכסים פיננסיים בע"מ

Address: 2 Rehavham Zehevi St., Ami Tech Center, 
Givhat-Shemuel, 54017, Israel

כתובת : רח' רחבעם זאבי 2, בית עמי טק, גבעת שמואל, 
54017, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Menachem Gellman, Adv.

Address: 6 St. Ben Zakay, P.O.B. 646, Tel Aviv, at MCE 
SYS Ltd., Israel

שם: מנחם גלמן עורך דין

כתובת : בן זכאי 6, ת.ד. 646, תל אביב, (אצל אם.סי.אי.סיס), 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision of monetary services,  conversion, 
transferring of money and financial assets and 
issuance of pre-paid payment cards
 
.

הענקת שירתי מטבע, המרה, העברת כספים  ונכסים פיננסיים 
והנפקת כרטיסי תשלום משולמים מראש.                             
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Trade Mark No. 257815 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ex Pay Financial Assets Ltd. שם: אקס פיי נכסים פיננסיים בע"מ

Address: 2 Rehavham Zehevi St., Ami Tech Center, 
Givhat-Shemuel, 54017, Israel

כתובת : רח' רחבעם זאבי 2, בית עמי טק, גבעת שמואל, 
54017, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Menachem Gellman, Adv.

Address: 6 St. Ben Zakay, P.O.B. 646, Tel Aviv, at MCE 
SYS Ltd., Israel

שם: מנחם גלמן עורך דין

כתובת : בן זכאי 6, ת.ד. 646, תל אביב, (אצל אם.סי.אי.סיס), 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision of monetary services,  conversion, 
transferring of money and financial assets and 
issuance of pre-paid payment cards
 

הענקת שירתי מטבע, המרה, העברת כספים  ונכסים פיננסיים 
והנפקת כרטיסי תשלום משולמים מראש.                             
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Trade Mark No. 257817 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ex Pay Financial Assets Ltd. שם: אקס פיי נכסים פיננסיים בע"מ

Address: 2 Rehavham Zehevi St., Ami Tech Center, 
Givhat-Shemuel, 54017, Israel

כתובת : רח' רחבעם זאבי 2, בית עמי טק, גבעת שמואל, 
54017, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Menachem Gellman, Adv.

Address: 6 St. Ben Zakay, P.O.B. 646, Tel Aviv, at MCE 
SYS Ltd., Israel

שם: מנחם גלמן עורך דין

כתובת : בן זכאי 6, ת.ד. 646, תל אביב, (אצל אם.סי.אי.סיס), 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision of monetary services,  conversion, 
transferring of money and financial assets and 
issuance of pre-paid payment cards
 

 .

הענקת שירתי מטבע, המרה, העברת כספים ונכסים פיננסיים 
והנפקת כרטיסי תשלום משולמים מראש.                              
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Trade Mark No. 257869 מספר סימן

Application Date 12/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1168516 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Arena Pharmaceuticals GmbH

Address: Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, 
Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical preparations to treat or prevent 
obesity; pharmaceutical preparations for weight 
management, weight loss and the maintenance of 
weight loss; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of diabetes and metabolic 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
promotion of smoking cessation; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of drug 
and alcohol abuse.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/12/2012, No. 638362 שוויץ, 21/12/2012, מספר 638362

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 258076 מספר סימן

Application Date 05/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1169708 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical tapes and bandages, bandages for 
dressings, bandages for varicose veins, sanitary 
belts, material for dental fillings and dental 
impressions, disinfectants.

Class: 10 סוג: 10

Ortheses and prostheses, orthopedic articles and 
articles for support or compression of joints, muscles, 
organs or any part of the human body, orthopedic 
belts for joints, orthopedic compression and support 
bandages and belts, joint belts, surgical belts, corsets 
for spinal immobilization, lumbar support belts, 
orthopedic knee guards, elbow guards for medical 
use, ankle guards for medical use, shoulder guards 
for medical use, cervical collar, hernia truss, 
wristband (orthopedic article), elbow guard for 
epicondylalgia, shoulder slings, namely orthopedic 
articles for supporting and protecting the upper arm, 
orthopedic handle for supporting and protecting the 
forearm, elbow braces for tennis, namely braces 
(orthopedic) for elbow and forearm pain, orthopedic 
bandage for shock absorption relating to tendons and 
elbows, compression and support stockings, tights 
and socks, draw-sheets for sick beds, waterproof and 
anti-bedsore draw-sheets for sick beds, sanitary 
cushions for medical use, lumbar cushions, 
trapezoidal cushions for medical use, heel guards for 
distributing support to the heel during prolonged bed 
rest, anti-bedsore elbow guards.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, underwear, stockings, 
tights, socks, boxer shorts.
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 Owners

Name: GIBAUD

Address: 73, rue de la Tour, F-42000 SAINT ETIENNE, 
France

(société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל
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Trade Mark No. 258087 מספר סימן

Application Date 23/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1169907 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HEMA MASCHINEN- UND APPARATESCHUTZ 
GMBH

Address: 82, Seligenstädter Strasse, 63500 
SELIGENSTADT, Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

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: 7 סוג: 7

Protective coverings adapted for manufacturing and 
production machines, in particular machine tools; 
variable-length protective coverings adapted for 
manufacturing and production machines, in particular 
machine tools; flexible protective coverings adapted 
for manufacturing and production machines, in 
particular machine tools; inspection windows of glass 
or polycarbonate for the goods included in this class; 
clamping and braking devices for manufacturing and 
production machines.
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Trade Mark No. 258097 מספר סימן

Application Date 15/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170017 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; services provided by 
a retail (or wholesale) store and services provided by 
a retail store on all online (Internet), mobile, wireless 
or remote communication means (by 
correspondence, teleshopping);  the bringing 
together for the benefit of others of goods (excluding 
the transport thereof),  enabling consumers to 
examine and buy them conveniently; presentation on 
any means of communication for retail sale; 
marketing activity; publication of advertising texts; 
direct mail advertising (leaflets, prospectuses, printed 
matter, samples); bill-posting; demonstration of 
goods; sales promotion for others; commercial 
information and advice for consumers; administrative 
processing of purchase orders; sales promotion 
services for others by means of customer loyalty, 
customer loyalty services related or not to the use of 
a map, namely organization of promotional and 
advertising operations in order to build customer 
loyalty; organization of exhibitions and tests of sport 
goods for commercial or advertising 
purposes;personal recruitment; all of the 
aforementioned services  refer to clothing, footwear, 
headgear, sports articles and equipment, multi-
purpose sports bags.

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

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

France, 20/11/2012, No. 12/3962290 צרפת, 20/11/2012, מספר 12/3962290

Class: 35 סוג: 35
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 Owners

Name: DECATHLON

Address: 4 boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ, France

(Société anonyme à directoire)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל
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Trade Mark No. 258098 מספר סימן

Application Date 15/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170025 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DECATHLON

Address: 4 boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ, France

(Société anonyme à directoire)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; services provided by 
a retail (or wholesale) store and services provided by 
a retail store on all online (Internet), mobile, wireless 
or remote communication means (by 
correspondence, teleshopping); the bringing together 
for the benefit of others of goods (excluding the 
transport thereof), enabling consumers to examine 
and buy them conveniently; presentation on any 
means of communication for retail sale; marketing 
activity; publication of advertising texts; direct mail 
advertising (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples); bill-posting; demonstration of goods; sales 
promotion for others; commercial information and 
advice for consumers; administrative processing of 
purchase orders; sales promotion services for others 
by means of customer loyalty, customer loyalty 
services related or not to the use of a map, namely 
organization of promotional and advertising 
operations in order to build customer loyalty; 
organization of exhibitions and tests of sports goods 
for commercial or advertising purposes; personnel 
recruitment; all of the aforementioned services mainly 
refer to clothing, footwear, headgear, sports articles 
and equipment, and multi purpose sports bags.

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

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

France, 20/11/2012, No. 12/3962281 צרפת, 20/11/2012, מספר 12/3962281

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 258104 מספר סימן

Application Date 13/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170114 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EFQM, Private Stichting

Address: Olympiadenlaan 2, B-1140 Evere, Belgium

(Belgique Private Stichting)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Education and training relating to commercial 
matters; organization and conducting of courses, 
seminars, symposiums; courses relating to 
commercial matters; information, advice and 
assistance  relating to all the aforesaid services; 
hosting of training courses in the field of technology 
and innovation; organization of competitions and 
prize awarding ceremonies; organisation of issuance 
of awards to recognize business and organizational 
excellence. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/02/2013, No. 1263586 בנלוקס, 22/02/2013, מספר 1263586

Class: 41 סוג: 41

ט"ז אלול תשע"ה - 7531/08/2015



Trade Mark No. 258121 מספר סימן

Application Date 18/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170268 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed documents, printed publications, calendars, 
posters, pictures, notices, charts, stickers, (stamps).

Class: 35 סוג: 35

Services relating to advertising, marketing and public 
relations, including the organization of exhibitions 
and fairs for trade purposes, office services, business 
administration, management and consultancy 
services related with these matters, including the 
accounting services, import-export agency services, 
services of an expert for trade and industrial 
products, organization and arrangement of public 
auctions.

Class: 41 סוג: 41

Symposia, conference, congress, seminar 
organization and administration services,  preparing 
publications like magazine, book, newspaper etc. for 
publishing, making those publications available for 
readers, services related to distribution of these 
publications, including providing these services 
through global communication networks, production 
services of film, television and radio programs.

ט"ז אלול תשע"ה - 7631/08/2015



Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the EXPO, 2020, IZMIR, TURKEY. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Expo 2020 Izmir Yönlendirme Kurulu

Address: ITO Is Merkezi, Atatürk Caddesi, No:190, Kat:7, 
Alsancak Izmir, Turkey

(TURKEY Foundation)

ט"ז אלול תשע"ה - 7731/08/2015



Trade Mark No. 258152 מספר סימן

Application Date 14/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1160870 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen 
GmbH & Co. KGaA

Address: Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein/Taunus, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KGaA)

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: 24 סוג: 24

Woven goods and textiles, all other than for window 
coverings, all the aforesaid goods included in this 
class; cotton fabrics, woollen fabric, linings, non-
woven textile fabrics, all other than for window 
coverings; bath linen (except clothing); towels of 
textile; blankets, namely travel blankets, woollen 
blankets, fleece blankets.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; accessories for 
clothing (included in this class), braces (suspenders), 
belts (clothing); money belts; inner soles; soles for 
footwear; sleeping masks.

ט"ז אלול תשע"ה - 7831/08/2015



Trade Mark No. 258158 מספר סימן

Application Date 11/08/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Diamonds, jewellery and precious stones; all 
included in Class 14

יהלומים, תכשיטים ואבנים יקרות; הנכללים כולם בסוג 14       
                      

Class: 35 סוג: 35

retail and wholesale services in connection with 
diamonds, jewellery and precious stones;  all 
included in Class 35

שירותים קמעונאיים וסיטונאיים בקשר ליהלומים, תכשיטים 
ואבנים יקרות; הנכללים כולם בסוג 35                                 

                          

Class: 37 סוג: 37

Diamond and precious stone Mining services; 
included in Class 37

שירותי כריית יהלומים ואבנים יקרות; הנכללת בסוג 37           
                    

Class: 40 סוג: 40

 processing of diamonds and precious stones; all 
included in Class 40

עיבוד  של יהלומים ואבנים יקרות; הנכללים כולם בסוג 40       
                            

Class: 42 סוג: 42

Sorting and grading of diamonds and precious 
stones; all included in class 42.

מיון ודירוג של יהלומים ואבנים יקרות; הנכללים כולם בסוג 42.  
                                       

Class: 45 סוג: 45

Arranging for and providing security for diamond 
related business; all included in Class 45

הסדרת ומתן אבטחה עבור עסקים הקשורים ליהלומים; 
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)

Canada, 20/03/2013, No. 1619023 קנדה, 20/03/2013, מספר 1619023

Class: 14 סוג: 14

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 45 סוג: 45

ט"ז אלול תשע"ה - 7931/08/2015



 Owners

Name: Dominion Diamond Corporation

Address: P.O.B. 4569, Station A, Toronto, Ontario M5W 
4T9, Canada

(Canadian Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Class: 40 סוג: 40

processing of diamonds; all included in Class 40 עיבוד של יהלומים; הנכללים כולם בסוג 40                     

Class: 42 סוג: 42

Sorting and grading of diamonds ; all included in class 
42.

מיון ודירוג של יהלומים; הנכללים כולם בסוג 42.                     
        

ט"ז אלול תשע"ה - 8031/08/2015



DOMINION DIAMOND

Trade Mark No. 258159 מספר סימן

Application Date 11/08/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Diamonds, jewellery and precious stones; all 
included in Class 14

יהלומים, תכשיטים ואבנים יקרות; הנכללים כולם בסוג 14       
                      

Class: 35 סוג: 35

retail and wholesale services in connection with 
diamonds, jewellery and precious stones;  all 
included in Class 35

שירותים קמעונאיים וסיטונאיים בקשר ליהלומים, תכשיטים 
ואבנים יקרות;  הנכללים כולם בסוג 35                                 

                        

Class: 37 סוג: 37

Diamond and precious stone mining ; included in 
Class 37.

שירותי כריית יהלומים ואבנים יקרות; הנכללת בסוג 37           
      

Class: 40 סוג: 40

Processing of diamonds and precious stones; all 
included in Class 40

עיבוד של יהלומים ואבנים יקרות; הנכללים כולם בסוג 40         
                          

Class: 42 סוג: 42

Sorting and grading of diamonds and precious 
stones; all included in class 42.

מיון ודירוג של יהלומים ואבנים יקרות; הנכללים כולם בסןג 42.  
                                       

Class: 45 סוג: 45

Arranging for and providing security for diamond 
related business; all included in Class 45

הסדרת ומתן הבטחה עבור עסקים הקשורים ליהלומים; 
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)

Canada, 12/02/2013, No. 1613885 קנדה, 12/02/2013, מספר 1613885

Class: 14 סוג: 14

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 45 סוג: 45

Class: 40 סוג: 40

Processing of diamonds; all included in Class 40 עיבוד של יהלומים; הנכללים כולם בסוג 40                     

Class: 42 סוג: 42

Sorting and grading of diamonds ; all included in class 
42.

מיון ודירוג של יהלומים ; הנכללים כולם בסןג 42.                     
      

ט"ז אלול תשע"ה - 8131/08/2015



 Owners

Name: Dominion Diamond Corporation

Address: P.O.B. 4569, Station A, Toronto, Ontario M5W 
4T9, Canada

(Canadian Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

ט"ז אלול תשע"ה - 8231/08/2015



Seisei Essential Creativity

Trade Mark No. 258175 מספר סימן

Application Date 12/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: doron eyal שם: דורון אייל

Address: Hashmonaim 100, Tal Aviv, 67133, Israel כתובת : החשמונאים 100, תל אביב-יפו, 67133, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: gilad behar , adv.

Address: Hashmonaim Tower, Hashmonaim 100, Tal 
Aviv, 67133, Israel

שם: עו"ד גלעד בכר

כתובת : החשמונאים 100, מגדל החשמונאים, תל אביב-יפו, 
67133, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Developing creative worldview, creative thinking and 
21st century skills among children, youth and adults 
through courses, workshops, classes, schools and 
lessons; all included in class 41

העברת קורסים במסגרת סדנאות, חוגים, בתי ספר ושיעורים, 
לפיתוח השקפת עולם יצירתית, חשיבה יצירתית ומיומנות 

המאה ה- 21 בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים; הנכללים כולם 
בסוג 41                                               

ט"ז אלול תשע"ה - 8331/08/2015



Trade Mark No. 258189 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Weiss Noa שם: וייס נועה

Address: Bikat Beit Hakerem, Lotem, 2012400, Israel כתובת : ד.נ. בקעת בית הכרם, לטם, 2012400, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yanai, Magid, Kroovi Law Offices 

Address: 5 Jabotinski St, Avgad Bldg, Ramat Gan, 
52520, Israel

שם: ינאי, מגיד, כרובי משרד עו"ד 

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 5, בית אבגד, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and training services related to fitness 
training and exercise to strenthen muscles.

שירותי חינוך ואימון הקשורים לאימוני כושר ופעלות גופנית 
לחיזוק השרירים.                                                 

ט"ז אלול תשע"ה - 8431/08/2015



Trade Mark No. 258260 מספר סימן

Application Date 22/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170728 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Biocoat Incorporated

Address: 211 Witmer Road, Horsham PA 19044, U.S.A.

(Pennsylvania, 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: 10 סוג: 10

Kits used for selection of sperm, in the field of 
reproductive medicine, consisting primarily of 
specially coated petri dishes (terms considered too 
vague by the International Bureau - rule 13.2.b) of 
the Common Regulations).

ט"ז אלול תשע"ה - 8531/08/2015



STEAX

Trade Mark No. 258344 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Randi Company Ltd. שם: חברת רנדי בע"מ

Address: 1 Bezalel St., Ramat Gan, Israel כתובת : בצלאל 1, רמת גן, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

Address: 18 Raoul Wallenberg Street, Building D, Tel 
Aviv, 6971915, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : רח' ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

 Animal food ; all included in class 31 מזון לבעלי חיים, הנכלל בסוג 31.                 

ט"ז אלול תשע"ה - 8631/08/2015



Trade Mark No. 258352 מספר סימן

Application Date 18/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited

Address: Zaehlerweg 4, Zug 6300, Switzerland

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)

Switzerland, 12/07/2013, No. 58638/2013 שוויץ, 12/07/2013, מספר 58638/2013

Class: 34 סוג: 34

ט"ז אלול תשע"ה - 8731/08/2015



PROLENE

Trade Mark No. 258454 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 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: 10 סוג: 10

Needles, surgical sutures, ligatures and surgical 
mesh.

מחטים, תפרים, חוטים כירורגיים, ורשת כירורגית.                 
    

ט"ז אלול תשע"ה - 8831/08/2015



Trade Mark No. 258479 מספר סימן

Application Date 19/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171717 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets for sports, protective eyewear and 
ski goggles , cameras, rescue sleds, electronic 
devices for locating and tracking people using radio 
frequency, global   positioning systems or cellular 
communication networks;  electronic sports training 
simulators computer hardware and software - based 
teaching apparatus, downloadable computer 
applications for MP3, containng sports training 
programs; distance measuring apparatus; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, directional compasses, guidance systems 
(GPS), probes, not for medical use, clothing and 
gloves for protection against accidents, protective 
helmets, ski masks, search apparatus for avalanche 
victims, contact lenses, spectacles, spectacle cases, 
telephone apparatus, walkie-talkies, pedometers, 
whistles.

Class: 18 סוג: 18

Trunks and suitcases, umbrellas, backpacks, sports 
bags, rucksacks and alpenstocks, bags for campers, 
wallets, garment bags (for travel), purses, key cases 
(leather goods), sling bags for carrying infants, 
wheeled bags, fanny packs, money belts (pouches 
not of precious metal).

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; underwear for use in 
sports, skirts, dresses, trousers, jackets, coats, shirts, 
belts, gloves (clothing), waterproof clothing, anoraks, 
skiing suits, hats, bonnets, caps, socks, stockings, 
tights, footwear (except orthopedic footwear), soles, 
boots; sports shoes, footwear for skiing and 
snowboarding, sportswear, climbing and hiking 
clothing, waterproof clothing, scarves, sweaters.

ט"ז אלול תשע"ה - 8931/08/2015



Class: 28 סוג: 28

Games, namely, card games, board games, chess 
games; toys, namely, snow sleds for recreational 
use, including luges and sledges, playground slides, 
mini bobsleds, sleighs, snow gliding toys, namely, 
shovels, toy scooters; gymnastic and sporting articles 
(except clothing, mats, footwear); climbing walls; 
(toy) building blocks, hang gliders, paragliders, limb 
protectors, (sports articles), knee pads, shin guards, 
elbow guards (sports articles), machines for physical 
exercises and physical training apparatus, chest 
expanders (exercisers), stationary exercise bicycles, 
body-building benches, abdominal-muscle 
exercisers, trampolines, running mats, rowing 
machines, skis, ski bindings, edges of skis, ski poles, 
knee boards, monoskis, snowboards, waterskis, ice 
skates, roller skates, skateboards, surf boards, bob-
sleighs, snowshoes (sports articles), sleds, ski cases, 
covers for surfboards.

Class: 35 סוג: 35

Services provided by a retail (or wholesale) store and 
services provided by a retail store on all online 
(Internet), mobile, wireless or remote communication 
means (by correspondence, home shopping) in 
connection with clothing, footwear, headgear, optical 
goods, sports articles and equipment, multipurpose 
sports bags; bringing together for the benefit of 
others goods (excluding the transport thereof), 
namely clothing, footwear, headgear, optical goods, 
sports articles and equipment, multi-purpose sports 
bags, enabling consumers to view and purchase 
them conveniently; presentation on all 
communication means for retail sale of clothing, 
footwear, headgear, optical goods, sports articles 
and equipment, multi-purpose sports bags, marketing 
activity; publication of advertising texts; direct mail 
advertising (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples); bill-posting; demonstration of goods; sales 
promotion for others; commercial information and 
advice for consumers; administrative processing of 
purchase orders; sales promotion services for others 
by means of customer loyalty schemes; loyalty 
scheme services involving or not involving the use of 
a card, namely organization of promotional and 
advertising operations with a view to developing 
customer loyalty; organization of exhibitions and tests 
of sports goods for commercial or advertising 
purposes; personnel recruitment.

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

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

France, 26/11/2012, No. 12/3963716 צרפת, 26/11/2012, מספר 12/3963716

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

ט"ז אלול תשע"ה - 9031/08/2015



 Owners

Name: PROJETCLUB

Address: 4 boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 35 סוג: 35

ט"ז אלול תשע"ה - 9131/08/2015



Trade Mark No. 258496 מספר סימן

Application Date 15/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171915 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Albums (scrapbooks); posters; paper bows; note 
books; drawing pads; booklets; paper sheets 
[stationery]; writing paper; packing paper; blotters; 
signboards of paper or cardboard; patterns for 
making engravings; bookmarkers; printed 
publications; calendars; decalcomanias; paintings 
[pictures], framed or unframed; covers of paper for 
flower pots; сatalogues; envelopes; boxes of 
cardboard or paper; stencils [stationery]; lithographs; 
graphic prints; embroidery designs [patterns]; 
oleographs; greeting cards; paper mâché; 
photograph stands; stencil plates; shields [paper 
seals]; labels, not of textile.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, goods made of 
these materials and not included in other classes, in 
particular bags.

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads, for textile use.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed blankets, bed covers and tablecloths, 
not of paper; canvas for tapestry or embroidery; 
traced cloths for embroidery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 26 סוג: 26

Fasteners and buckles for linen and clothing, lace 
and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers.

Class: 28 סוג: 28

"Games, playthings;not included in other classes, 
namely, scale model kits [toys], novelties for parties, 
dances [party favors, favours]; puzzles; dolls; dolls' 
houses; stuffed toys; plush toys; practical jokes 
[novelties]; parlour games; board games; ornaments 
for Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery kits [toys].

ט"ז אלול תשע"ה - 9231/08/2015



 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Gamma"

Address: Bldg. 4, d. 28, Ul. Srednyaya Kalitnikovskaya, 
RU-109029 Moscow, Russian Federation

(RU Company Limited)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז אלול תשע"ה - 9331/08/2015



Trade Mark No. 258504 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172006 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Pan mats; kitchen racks for small articles (sponge 
racks); coasters, not of paper or textile; cooking 
utensils, non-electric; ice pails; pepper pots; sugar 
bowls; colanders; salt shakers; Japanese style 
cooked rice scoops (shamoji); funnels; drinking 
straws; Japanese style personal dining trays or 
stands [zen]; bottle openers; egg cups; tart scoops; 
napkin holders; napkin rings; chopsticks; chopstick 
cases; ladles and dippers; sieves and sifters; 
cabarets [trays]; toothpicks; toothpick holders; 
brushes for kitchen purposes; sponges for kitchen 
purposes;  baskets for small articles; drink holders; 
washing cloths to remove scurf (washing cloths to 
remove scurf, of towel, or in the form of towel); body 
sponges used in bathrooms; heel dead skin removing 
tools; body brushes used in bathrooms; back 
scrubbing brushes used in bathrooms; brushes for 
washing or massaging scalps; tools for washing 
babies' or infants' hairs, used in bathrooms; metal 
boxes for dispensing paper towels; soap dispensers; 
toilet paper holders.

Class: 22 סוג: 22

Laundry nets.

Class: 24 סוג: 24

Towels of textile; body towels; face towels; hand 
towels; woven textile goods for personal use; dish 
towels for drying; table napkins of textile; 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].

ט"ז אלול תשע"ה - 9431/08/2015



 Owners

Name: aisen Co., Ltd.

Address: 258-banchi, Onoda, Kainan-shi, Wakayama-ken 
642-0014, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

ט"ז אלול תשע"ה - 9531/08/2015



Trade Mark No. 258544 מספר סימן

Application Date 11/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166100 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4552382 ארה"ב מספר: 4552382

Dated 17/06/2014 (Section 16) מיום 17/06/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SSH Communications Security Corporation

Address: Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

(Finland Joint Stock 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: 9 סוג: 9

Computer software and hardware for auditing, 
monitoring and controlling content of encrypted 
communications.

Class: 42 סוג: 42

Consultation in the field of monitoring and controlling 
content of encrypted communications.

ט"ז אלול תשע"ה - 9631/08/2015



WOMO

Trade Mark No. 258556 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: WOMO S.r.l.

Address: Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, BERGAMO, 
24122, Italy

 Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, products 
for hair; toothpastes; deodorants for personal use; all 
included in Class 3.

סבונים; פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, מוצרים 
לשיער; משחות שיניים; דאודורנטים לשימוש אישי; הנכללים 

כולם בסוג 3.

                         

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks and travelling bags; bags, purses, wallets, 
briefcases; umbrellas and parasols; walking sticks; 
whips, harness and saddlery; all included in Class 
18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; מזוודות ותיקי טיולים; תיקים, ארנקים, 

נרתיקים, תיקי מסמכים; מטריות ושמשיות; מקלות הליכה; 
מגבונים, רתמות וציוד לרכיבה על סוסים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .18

      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, belts; all included in 
Class 25.

דברי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, חגורות; הנכללים כולם 
בסוג 25.     
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Trade Mark No. 258573 מספר סימן

Application Date 25/08/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Active pharmaceutical ingredients sold as integral 
components of pharmaceutical preparations for 
treating cancer, autoimmune diseases, infectious 
diseases, inflammatory diseases, genetic diseases, 
respiratory diseases, mental diseases, ophthalmic 
diseases, digestive diseases, endocrine diseases, 
diseases of muscle-skeletal system, metabolic 
disorder diseases, diseases of central nervous 
system, cardiovascular diseases; medicines for use 
in humans for treating cancer, autoimmune diseases, 
infectious diseases, inflammatory diseases, genetic 
diseases, respiratory diseases, mental diseases, 
ophthalmic diseases, digestive diseases, endocrine 
diseases, diseases of muscle-skeletal system, 
metabolic disorder diseases, diseases of central 
nervous system, cardiovascular disease;  Medicine 
for treating cancer, autoimmune diseases, infectious 
diseases, inflammatory diseases, genetic diseases, 
respiratory diseases, mental diseases, ophthalmic 
diseases, digestive diseases, endocrine diseases, 
diseases of muscle-skeletal system, metabolic 
disorder diseases, diseases of central nervous 
system, cardiovascular diseases; medicines for use 
in humans for treating cancer, autoimmune diseases, 
infectious diseases, inflammatory diseases, genetic 
diseases, respiratory diseases, mental diseases, 
ophthalmic diseases, digestive diseases, endocrine 
diseases, diseases of muscle-skeletal system, 
metabolic disorder diseases, diseases of central 
nervous system, cardiovascular diseases; all 
included in class 5.

רכיבים רוקחיים פעילים שנמכרים כרכיבים בלתי נפרדים של 
תכשירים רוקחיים לטיפול בסרטן, מחלות אוטואימוניות, מחלות 

זיהומיות, מחלות דלקתיות, מחלות גנטיות, מחלות בדרכי 
הנשימה,   מחלות נפש, מחלות עיניים, מחלות במערכת 

העיכול, מחלות אנדוקריניות, מחלות של מערכת שריר-שלד, 
מחלות הפרעה מטבולית, מחלות של מערכת עצבים מרכזית, 
מחלות לב וכלי דם; תרופות לשימוש בבני אדם לטיפול בסרטן, 
מחלות אוטואימוניות,   מחלות זיהומיות, מחלות דלקתיות, 

מחלות גנטיות,   מחלות בדרכי הנשימה, מחלות נפש, מחלות 
עיניים, מחלות במערכת העיכול, מחלות אנדוקריניות, מחלות 
של מערכת שריר-שלד, מחלות מטבוליות הפרעה, מחלות של 

מערכת עצבים מרכזית, מחלות לב וכלי דם.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ז אלול תשע"ה - 9831/08/2015



 Owners

Name: ScinoPharm Taiwan, Ltd.

Address: No.1 Nan-Ke 8th Road, Tainan Science Park, 
Shan-Hua, Tainan 74144, Taiwan, Taiwan (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

ט"ז אלול תשע"ה - 9931/08/2015



Trade Mark No. 258675 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0981357 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Geberit Holding AG

Address: Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Toilets  with perineal showers.

ט"ז אלול תשע"ה - 10031/08/2015



Trade Mark No. 258699 מספר סימן

Application Date 01/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish,  poultry, turkey, beef, mutton, fish 
products, meat products, mutton products, 
hamburger, kebab, steaks, wieners, goulash, roast, 
false fillet, stuffed intestines, roast beef, shawarma, 
schnitzels; canned, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats ; all included in 
class 29

בשר, דגים, עופות, בשר הודו, בקר, כבש, מוצרי דג, מוצרי 
בשר, מוצרי כבש, המבורגר, קבב, סטייקים, נקניקיות, גולש, 
צלי, פילה מדונה, קישקע, רוסטביף, שווארמה, שניצלים;  

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, 
לפתנים, ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל ; הנכללים 
כולם בסוג 29                                                                 
                                                                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 10131/08/2015



Ownersבעלים

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, 8305919, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, 
8305919, ישראל

חברה ציבורית

Name: MEALMEAT SHIVUK LTD. שם: מילמיט שיווק בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקוה, ישראל

Name: BADATZ BEIT YOSEF LTD. שם: בד"צ בית יוסף בע"מ

Address: 100 Kahanman St., Bnei Brak, Israel כתובת : רחוב כהנמן 100, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

Address: 14 Arieh Shenkar Street, P.O.B. 2104, Herzelia 
Pituach, 4612002, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : רח' אריה שנקר 14, ת.ד. 2104, הרצליה פיתוח, 
4612002, ישראל

ט"ז אלול תשע"ה - 10231/08/2015



OFEV

Trade Mark No. 258731 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and disorders, and 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות בדרכי הנשימה 
ותכשירים רוקחיים לטיפול בסרטן .                                     
                                                                                    

      

ט"ז אלול תשע"ה - 10331/08/2015



Trade Mark No. 258778 מספר סימן

Application Date 18/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172880 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Expo 2020 Izmir Yönlendirme Kurulu

Address: ITO Is Merkezi, Atatürk Caddesi, No:190, Kat:7, 
Alsancak Izmir, Turkey

(TURKEY Foundation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

  Printed documents, printed publications, calendars, 
posters, pictures, notices, charts, stickers, (stamps).

Class: 35 סוג: 35

Services relating the advertising, marketing and 
public relations, including the organization of 
exhibitions and fairs for trade purposes, office 
services, business administration, management and 
consultancy services related with these matters, 
including the accounting services, import-export 
agency services, services of an expert for trade and 
industrial products, organization and arrangement of 
public auctions.

Class: 41 סוג: 41

Symposia, conference, congress, seminar 
organization and administration services,  preparing 
publications like magazine, book, newspaper etc. for 
publishing, making those publications available for 
readers, services related to distribution of these 
publications, including providing these services 
through global communication networks, production 
services of film, television and radio programs.
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Trade Mark No. 258837 מספר סימן

Application Date 09/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for encoding and decoding of 
voice and audio signals; analog and digital sound 
enhancing software for processing, recording, 
capturing, receiving, transmitting, rendering and 
storing voice and audio signals, files and sounds; 
audio amplifiers; audio speakers; blank Universal 
Serial Bus (USB) flash memory drive; built-in wireless 
audio and video receivers and electronic docking 
stations for use with electronic book readers, tablet 
computers, MP3 players, MP4 players; mobile 
phones and smart phones; camcorders; computer 
and mobile device software to personalize widgets 
and mobile applications; computer application 
software for mobile phones, portable media players 
and handheld computers, namely, software for use in 
voice recognition; computer game software; 
computer monitors; computer network hubs, switches 
and routers; computer software embedded on 
portable phones and/or portable computers that 
allows users to play and download electronic games, 
listen to and download ring tones and music, and 
view and download screen savers and wallpapers; 
computer software for controlling home appliances; 
computer software for instant messaging, sending 
and receiving emails and contact information, 
schedule sharing and contents sharing; computer 
software for managing and organizing various digital 
reading contents, namely, digital electronic-books, 
digital electronic-newspapers, thesis and digital 
electronic-magazines; computer software for 
personal information management; computer 
software for playing, sharing and managing 
multimedia files; computer software for purchasing, 
downloading, playing or listening to music; computer 
software for purchasing, subscribing, downloading, 
playing or listening to digital reading contents, 
namely, digital electronic-books, digital electronic-
newspapers, thesis and digital electronic-magazines 
and electronic games; computer software for travel 
information systems for the provision or rendering of 
travel advice and for information concerning hotels, 
landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel 
and transport; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, audio files, video files and computer 
game programs in connection with televisions, 
computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for 
use in searching for browsing and purchasing 

תוכנות מחשב עבור הצפנה וקידוד של קול ואותות אודיו; 
תוכנות להגברת קול אנלוגי ודיגיטלי עבור עיבוד, הקלטה, 

תפיסה, קבלה, העברה, השאלה ואחסון של קול ואותות אודיו, 
תיקים וצלילים; מגברי אודיו; רמקולי אודיו; התקני זיכרון פלאש 
ריקים (יו.אס.בי.) מחבר סידרתי אוניברסלי; מקלטי וידיאו ואודיו 
אלחוטיים ותחנות תיוק אלקטרוני לשימוש עם התקני קריאת 
ספרים אלקטרוניים, מחשבי טאבלט, מנגני אם.פי.שלוש, מנגני 
אם.פי.ארבע; מכשירי טלפון ניידים ומכשירי טלפון חכמים; 

מכשירי צילום; תוכנות מתקן נייד ותוכנות מחשב יישומון אישי 
ויישומים ניידים; תוכנות יישום מחשב עבור מכשירי טלפון נייד, 
מנגני מצע ניידים ומחשבים ניידים, דהיינו, תוכנות לשימוש 
בזיהוי קול; תוכנות משחק מחשב; התקני השגחת מחשב; 
טבורי, מתגי ונתבי רשת מחשב; תוכנות מחשב מוטמעות 
במכשירי טלפון ניידים ו/או מחשבים ניידים המאפשרות 

למשתמשים לשחק ולהוריד משחקים אלקטרוניים, להקשיב 
ולהוריד קליפים ומוזיקה, ולצפות ולהוריד שומרי מסך ומודעות; 
תוכנות מחשב עבור בקרת מתקנים ביתיים; תוכנות מחשב 

עבור מסרים מידיים, שליחה וקבלה של הודעות דואר אלקטרוני 
ומידע נגיש, שיתוף מתוזמן ושיתוף תכנים; תוכנות מחשב עבור 

ניהול וארגון תכני קריאה דיגיטליים שונים, דהיינו, ספרים 
אלקטרוניים דיגיטליים, עיתונים אלקטרוניים, מאמרים ומגזינים 
אלקטרוניים דיגיטליים, תוכנות מחשב עבור ניהול מידע אישי; 
תוכנות מחשב למשחק, שיתוף וניהול תיקי מולטימדיה; תוכנות 

מחשב עבור רכישה, הורדה, משחק או הקשבה למוזיקה; 
תוכנות מחשב עבור רכישה, מינוי, הורדה, משחק או הקשבה 
לתכני קריאה דיגיטליים, דהיינו, ספרים אלקטרוניים דיגיטליים, 
עיתונים אלקטרוניים דיגיטליים, מאמרים ומגזינים אלקטרוניים 
דיגיטליים ומשחקים אלקטרוניים; תוכנות מחשב עבור מערכות 
מידע נסיעה עבור הענקה או השאלה של ייעוץ נסיעה ועבור 
מידע בנוגע לבתי מלון, גבולות, מוזיאונים, תחבורה ציבורית, 

מסעדות ומידע בנוגע לתחבורת נסיעות; תוכנות מחשב 
לשימוש בהקלטה, ארגון, העברה, התאמה, וצפייה בטקסט, 
תיקי אודיו, תיקי וידאו ותוכניות משחק מחשב בהקשר עם 
מכשירי טלוויזיה, מחשבים, מנגני מוזיקה, מנגני וידאו, מנגני 
מדיה ומכשירי טלפון ניידים; תוכנות מחשב לשימוש בחיפוש 
עבור עיון ורכישת תוכנות במאגר נתונים אלקטרוניים; תוכנות 
מחשב לשימוש עם לוויינים ומערכות ניווט מערכות  מיקום 
גלובלי (ג'י.פי.אס.) עבור ניווט, תכנון נתיב וטיול ומיפוי 

אלקטרוני; חומרות מחשב המאפשרות יישומי כניסת נתונים 
באופן היעיל ביותר עבור מתקן נייד; תוכנות מחשב לגישה של 
יישומי אינטרנט ויישומים שונים; תוכנות מחשב לשימוש בצפייה 
והורדת מפות אלקטרוניות; תוכנות מחשב לעריכת פעילויות 

יומיות, ספרי כתובות, יומן, תזכורות, ותכני מולטימדיה 
המאוחסנים במתקנים ניידים; תוכנות מחשב המאפשרות 

הרשאה, המצאה, העלאה, הורדה, העברה, קליטה, עריכה, 
מיצוי, קידוד, הצפנה, משחק, אחסון, ארגון, הצגה, תצוגה, 
צירוף, בלוגים ו/או שיתוף מדיה ומידע אלקטרוני באינטרנט, 

ברשת אזורית מקומית או ברשת טלקומוניקציה; תוכנות מחשב 
המאפשרות למשתמשים לתכנן ולהפיץ אודיו, וידאו, טקסט 

ותוכן מולטימדיה אחר, דהיינו, מוזיקה, קונצרטים, סרטי וידאו, 
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software on an electronic database; computer 
software for use with satellite and Global Positioning 
System (GPS) navigation systems for navigation, 
route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software suggesting the most suitable pen-
input applications for the mobile device; computer 
software to access internet and various applications; 
computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; computer software to 
edit daily activities, address book, calendar, memos, 
and multimedia contents stored in mobile devices; 
computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, 
blogging and/or sharing electronic media and 
information over the Internet, local area network or 
telecommunication network; computer software to 
enable users to program and distribute audio, video, 
text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related 
and educational programs via communication 
network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, 
de-multiplex, and manipulate video, audio and text in 
digital format to deliver television and other video 
programming to appropriate video devices for 
distribution of television programming for viewing on 
television sets and computer monitors; computer 
software used to enhance and optimize audio and 
video sound; computers; digital cameras; digital 
photo albums for displaying digital pictures, video 
clips and music; digital photo frames for displaying 
digital pictures, video clips and music; digital set-top 
boxes, namely, digital media receivers and decoders, 
cable television converters, ethernet streaming media 
converters; downloadable digital images, namely, 
photographic or video images in the field of 
architecture, ballet dancers, costumes, musical 
instruments, set designs, communication equipment, 
sound waves, political figures, poverty, Germany, 
mountains, lakes, rock strata, soldiers, historical 
figures and places, courthouses, lawyers, court 
scenes, judges, criminals, manuscripts, books, book 
cover art, orchestras, rock bands, singers, guitar 
players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, 
space, planets, galaxies, the moon, plants, space 
aliens, space ships, science fiction creatures, cars 
and computers; downloadable ring tones for mobile 
phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk 
drives; intercom key phone terminals for connection 
to a telephone network; Internet protocol phones; 
Internet protocol private branch exchange (PBX) 
switchboards; key phone operating system software; 
key phone switch boards; Local Area Network (LAN) 
switches; mobile application software; mobile phone 
and tablet computer accessories, namely, batteries, 
electric battery chargers, data communication cables, 
headsets, ear phones, battery chargers for use in a 
car, leather cases adapted for mobile phones and 
tablet computers, flip covers for mobile phones and 
tablet computers, hands free kits and snap-on cases 
adapted for mobile phones and table computers, 
stylus, audio docking stations, screen protective films 

רדיו, טלוויזיה, חדשות, משחקי ספורט, משחקים, אירועי 
תרבות, ותוכניות הקשורות לבידור וחינוך באמצעות רשת 
תקשורת; תוכנות מחשב לקליטה, העברה, פיצוח, קידוד, 
פענוח, הצפנה, העברה, העברת ידיעות, מניעת העברת 

ידיעות, והתאמת וידאו, אודיו וטקסט בפורמט דיגיטלי עבור 
העברת תוכניות טלוויזיה ותוכניות וידאו אחרות למתקני וידאו 
מתאימים עבור חלוקה של תוכניות טלוויזיה לצפייה במערכות 
טלוויזיה והתקני השגחת מחשב; תוכנות מחשב בשימוש 
בהגברה וייעול של אודיו וקול וידאו; מחשבים; מצלמות 
דיגיטליות; אלבומי תמונות דיגיטליים לתצוגה של תמונות 

דיגיטליות, קליפים ומוזיקה; מסגרות תמונה דיגיטליות לתצוגת 
תמונות דיגיטליות, קליפים ומוזיקה; קופסאות סידור דיגיטליות, 
דהיינו, מקלטי ומקודדי מצע דיגיטלי, ממירי טלוויזיה בכבלים, 

ממירי זרימת מצע פרוטוקול; דמויות דיגיטליות הניתנות 
להורדה, דהיינו, דמויות תמונה או וידאו בתחום של 

ארכיטקטורה, רקדני בלט, הרגלי צריכה, מכשירי מוזיקה, 
הגדרת עיצובים, ציוד תקשורת, גלי קול, דמויות פוליטיות, 
מחסור, גרמניה, הרים, אגמים, שכבת סלע, חיילים, דמויות 
ומקומות היסטוריים, בתי משפט, עורכי דין, אירועי שיפוט, 
שופטים, פושעים, כתבי יד, ספרים, אומנות כריכת ספר, 

תזמורות, להקות רוק, זמרים, מנגני גיטרה, גיטרות, פילוסופים, 
עיתונות מודפסת, עיתונים, חדרי חדשות, מעבדות, מעבדות 
מחקר, חלל, כוכבים, גלקסיות, הירח, צמחים, חוצנים, חלליות, 
יצורים דמיוניים מדעיים, רכבים ומחשבים; רינגטונים הניתנים 
להורדה עבור מכשירי טלפון ניידים ומחשבי טאבלט; מנגני 

די.וי.די.; לוחות מודעות אלקטרוניים הניתנים למחיקה; מכשירי 
פקסימיליה; התקני הנעת דיסק קשיח; תחנות טלפון מפתח 
אינטרקום עבור חיבור לרשת טלפון; מכשירי טלפון פרוטוקול 
אינטרנט; לוחות מתגי המרת סעף פרטי פרוטוקול אינטרנט 

(פי.בי.אקס.), תוכנות מערכת הפעלת טלפון מפתח; לוחות מתג 
טלפון מפתח; מתגי רשת אזורית מקומית (אל.אי.אן.); תוכנות 
יישום נייד; אביזרי טלפון נייד ומחשב טאבלט, דהיינו, סוללות, 
מטעני סוללה חשמליים, כבלי תקשורת נתונים, מערכות ראש, 
אוזניות, מטעני סוללה לשימוש ברכב, נרתיקי עור המותאמים 
למכשירי טלפון נייד ולמכשירי טאבלט, כיסויים הניתנים להסרה 
עבור מכשירי טלפון נייד ומכשירי טאבלט, ערכות ללא שימוש 
ידני ונרתיקי נקישה המותאמים למכשירי טלפון נייד ולמחשבי 
שולחן, מחט, תחנות תיוק אודיו, סרטי הגנת מסך המותאמים 
למכשירי טלפון ניידים ולמחשבים שולחניים ולרמקולים ניידים; 
תוכנת מערכת הפעלת מכשירי טלפון נייד; מכשירי טלפון 

ניידים; מנגני אם.פי.שלוש; חומרת שרת גישה לרשת; תוכנות 
הפעלת שרת גישה לרשת; התקני הנעת דיסק אופטי; מנגני 

דיסק אופטי; אביזרי סיוע דיגיטלי אישיים (פי.די.אס.); מחשבים 
ניידים, מנגני מדיה ניידים; מדפסות עבור מחשבים; מוליכים 
למחצה (שבבים); מכשירי טלפון חכם; רמקולי אודיו סטריאו; 

מחט עבור מתקנים אלקטרוניים ניידים; תוכנות מערכת הפעלת 
מחשב טאבלט; מחשבי טאבלט; מכשירי טלפון; מכשירי טלפון 
המשמשים כמתקני תחנה עבור ממיר סעף פרטי (פי.בי.אקס) 

פרוטוקול אינטרנט (אי.פי.); מכשירי טלוויזיה; משקפיים 
◌ׁ◌ׁ(שלוש די.) תלת מימד; נתבי רשת אזורית רחבה 

(וואי.אי.אן.); הנכללים כולם בסוג 9. 
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 Owners

Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

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

a Korean Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

adapted for mobile phones and table computers and 
portable speakers; mobile phone operating system 
software; mobile telephones; MP3 players; network 
access server hardware; network access server 
operating software; optical disk drives; optical disk 
players; Personal Digital Assistants (PDAs); portable 
computers; portable media players; printers for 
computers; semiconductors (chips); smart phones; 
stereo audio speakers; stylus for portable electronic 
devices; tablet computer operating system software; 
tablet computers; telephones; telephones used as 
terminal devices for Internet Protocol (IP) Private 
Branch Exchange (PBX); television receivers; three 
dimensional (3D) eyeglasses; Wide Area Network 
(WAN) routers; all included in class 9.
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Trade Mark No. 258838 מספר סימן

Application Date 01/09/2013 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: Shir Drucker, Adv.

Address: 12 Raul Valenberg Sr., Tel-Aviv, 61580, Israel

שם: שיר דרוקר, עו"ד

כתובת : ראול וולנברג 12, תל אביב, 61580, הטלוויזיה של 
ישראל "קשת", 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 informaton  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, internet and cellular games; 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, אינטרנטיים וסלולריים; ארגון תחרויות, תערוכות 
ומופעים; הפקת סרטים; הפקת מופעים; מידע בתחום הבידור; 
פרסום עיתונים אלקטרוניים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.   
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VISION DIRECT

Trade Mark No. 258907 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vision Direct, Inc. 

Address: 411 108th Avenue NE Suite 1400, Bellevue, 
Washington, 98004, U.S.A.

Texas Incorporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail ordering services in the field of contact lenses, 
eyeglasses and accessories therefor via telephone, 
mail order and the internet.

שירותי הזמנה קמעונאיים בתחום של עדשות מגע, משקפיים 
ואביזרים עבורם דרך טלפון, הזמנה בדואר ובאינטרנט.           
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ATHLETA 

Trade Mark No. 259106 מספר סימן

Application Date 16/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Athleta (ITM), Inc.

Address: 2 Folsom Street, San Francisco, California, 
94105, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services in the field of clothing, footwear, 
headgear, clothing accessories, clothing design, 
bags, leather goods, luggage, jewelry, clocks, 
sunglasses and eyewear, toys, games and sporting 
equipment, hair accessories, cosmetics, toiletries, 
fragrances, personal care products, stationery, 
giftware, household products for dining, bed and 
bath, house wares and glass, paper goods;  
Advertising; business management; business 
administration; office functions related to the 
aforesaid retail store services; the bringing together, 
for the benefit of others, of clothing, footwear, 
headwear, clothing accessories, bags, leather goods, 
sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair 
accessories, cosmetics, toiletries, fragrances, 
personal care products, stationery, giftware, toys, 
games and sporting equipment, (excluding the 
transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, such 
services being provided also by retail stores, by 
means of electronic media, for example, through web 
sites; promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays on 
an electronic site accessible through a computer 
network; providing on-line ordering services in the 
field of a wide variety of general merchandise; mail 
order catalogue services featuring general 
merchandise and general consumer goods; loyalty 
card incentive program to promote retail store 
services featuring apparel and fashion accessories; 
all included in Class 35.

שירותי חנות קמעונית בתחום ביגוד, הנעלה, כובעים, אביזרי 
ביגוד, עיצוב ביגוד, תיקים, מוצרי עור, מזוודות, תכשיטים, 
שעונים, משקפי שמש ומשקפיים, צעצועים, משחקים וציוד 

ספורט, אביזרי שיער, קוסמטיקה, תמרוקים, בשמים, מוצרים 
לטיפוח אישי, נייר כתיבה, חפצי מתנה, מוצרים ביתיים לאכילה, 

למיטה ולאמבטיה, מוצרים ביתיים וכלי זכוכית, מוצרי נייר; 
פרסום; ניהול עסקים; מנהל עסקים; תפקידים משרדיים 

הקשורים לשירותי חנות קמעונאית האמורים; כינוס, לתועלת 
אחרים, ביגוד, הנעלה, כובעים, אביזרי ביגוד, תיקים, מוצרי 
עור, משקפי שמש ומשקפיים, תכשיטים,אביזרי שיער, 

קוסמטיקה, תמרוקים, בשמים, מוצרים לטיפוח אישי, נייר 
כתיבה, חפצי מתנה, צעצועים, משחקים וציוד ספורט, (למעט 
הובלתם), אפשור ללקוחות לצפות בטובין אלו ולרכושם בנוחות, 
שירותים אלו מסופקים גם על ידי חנויות קמעוניות, דרך מדיה 
אלקרונית, למשל, דרך אתרי אינטרנט; קידום טובין ושירותים 
של אחרים על ידי השמת פרסומות ותצוגות קידומיות באתר 
אלקטרוני נגיש דרך רשת מחשבים; אספקת שירותי הזמנה 
מקוונים בתחום מגוון רחב של סחורות כלליות; שירותי קטלוג 
להזמנה בדואר המציג סחורות כלליות וטובין כלליים לצרכן; 
תכנית כרטיס תמריץ נאמנות לקידום שירותי חנות קמעונית 

המציגה לבוש ואביזרי אופנה; הכל כלול בסוג 35.                   
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MARKTEN

Trade Mark No. 259133 מספר סימן

Application Date 20/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for electric cigarettes, electronic cigarettes, 
electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, 
electronic cigarillos, electric pipes, electronic pipes, 
and vaporizing devices for tobacco, tobacco products 
and tobacco substitutes; accumulators for electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, 
electronic cigars, electric cigarillos, electronic 
cigarillos, electric pipes, and electronic pipes, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and 
tobacco substitutes; battery chargers, chargers, car 
adaptors, and cords for electric cigarettes, electronic 
cigarettes, electric cigars, electronic cigars, electric 
cigarillos, electronic cigarillos, electric pipes, and 
electronic pipes, and vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes; electronic 
and electrical parts, components, and accessories for 
use with electric cigarettes, electronic cigarettes, 
electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, 
electronic cigarillos, electric pipes, and electronic 
pipes, and vaporizing devices for tobacco, tobacco 
products and tobacco substitutes; all included in 
class 9

סוללות עבור סיגריות חשמליות, סיגריות אלקטרוניות, סיגרים 
חשמליים, סיגרים אלקטרוניים, סיגרילות חשמליות, סיגרילות 

אלקטרוניות, מקטרות חשמליות, מקטרות אלקטרוניות, 
ומכשירי אידוי לטבק, מוצרי טבק ותחליפי טבק; מצברים 

לסיגריות חשמליות, סיגריות אלקטרוניות, סיגרים חשמליים, 
סיגרים אלקטרוניים, סיגרילות חשמליות, סיגרילות אלקטרוניות, 

מקטרות חשמליות, ומקטרות אלקטרוניות, ומכשירי אידוי 
לטבק, מוצרי טבק ותחליפי טבק; מטענים לסוללות, מטענים, 

מתאמים לרכב, וכבלים לסיגריות חשמליות, סיגריות 
אלקטרוניות, סיגרים חשמליים, סיגרים אלקטרוניים, סיגרילות 
חשמליות, סיגרילות אלקטרוניות, מקטרות חשמליות, ומקטרות 
אלקטרוניות, ומכשירי אידוי לטבק, מוצרי טבק ותחליפי טבק; 
חלקים אלקטרוניים וחשמליים, רכיבים ואבזרים לשימוש 

בסיגריות חשמליות, סיגריות אלקטרוניות, סיגרים חשמליים, 
סיגרים אלקטרוניים, סיגרילות חשמליות, סיגרילות אלקטרוניות, 

מקטרות חשמליות, ומקטרות אלקטרוניות, ומכשירי אידוי 
לטבק, מוצרי טבק ותחליפי טבק; הנכללים כולם בסוג 9.         
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Class: 34 סוג: 34

Tobacco products; tobacco whether manufactured or 
unmanufactured; articles for smokers; tobacco, in 
particular smoking tobacco, smokeless tobacco, and 
chewing tobacco; tobacco products, in particular 
cigars, cigarettes, and cigarillos; tobacco products, in 
particular, tobacco-derived nicotine discs for use in 
the mouth; pipes; snus; tobacco substitutes, none 
being for medicinal or curative purposes; tobacco 
substitute products, in particular cigars and cigarettes 
containing tobacco substitutes, none being for 
medicinal or curative purposes; electric cigarettes, 
electronic cigarettes, electric cigars, electronic cigars, 
electric cigarillos, electronic cigarillos, electric pipes, 
and electronic pipes; liquids, ampoules, and 
cartridges for electric cigarettes, electronic cigarettes, 
electronic cigars, electronic cigarillos, and electric 
pipes; refill liquid for use in electronic cigarettes and 
electronic smoking equipment; refill cartridges for use 
in electronic cigarettes and electronic smoking 
equipment; atomizers and cartomizers for use in 
electronic cigarettes and electronic smoking 
equipment; vaporizing devices for tobacco, tobacco 
products and tobacco substitutes; parts, components, 
and accessories of electronic cigarettes and 
electronic smoking equipment, and vaporizing 
devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; carrying cases and containers specially 
adapted for the aforementioned goods; stands 
specially adapted for the aforementioned goods; 
parts and spare parts of the aforementioned goods ; 
all included in class 34.

מוצרי טבק; טבק באם מיוצר או לא מיוצר; אביזרים למעשנים; 
טבק, בייחוד טבק לעישון, טבק ללא עשן, וטבק ללעיסה; מוצרי 
טבק, בייחוד סיגרים, סיגריות, וסיגרילות; מוצרי טבק, בייחוד, 
דיסקיות ניקוטין מיוצרים מטבק לשימוש בפה; מקטרות; סנוס; 

תחליפי טבק, שלא למטרות רפואיות או ריפוי; מוצרים 
תחליפיים לטבק, בייחוד סיגרים וסיגריות המכילים תחליפי 
טבק, שלא למטרות רפואיות או ריפוי; סיגריות חשמליות, 

סיגריות אלקטרוניות, סיגרים חשמליים, סיגרים אלקטרונים, 
סיגרילות חשמליות, סיגרילות אלקטרוניות, מקטרות חשמליות, 
ומקטרות אלקטרוניות; נוזלים, אמפולות, ומחסניות לסיגריות 
חשמליות, סיגריות אלקטרוניות, סיגרים אלקטרוניים, סיגרילות 
אלקטרוניות, ומקטרות חשמליות; נוזל למילוי מחדש לשימוש 
בסיגריות אלקטרוניות וציוד עישון אלקטרוני; מחסניות למילוי 
מחדש לשימוש בסיגריות אלקטרוניות וציוד עישון אלקטרוני; 
מרססים וקרטומיזרים לשימוש בסיגריות אלקטרוניות וציוד 

עישון אלקטרוני; מכשירי אידוי לטבק, מוצרי טבק ותחליפי טבק; 
חלקים, רכיבים, ואביזרים של סיגריות אלקטרוניות וציוד עישון 
אלקטרוני, ומכשירי אידוי לטבק, מוצרי טבק ותחליפי טבק; 
נרתיקי נשיאה ומיכלים המותאמים במיוחד למוצרים הנ"ל; 

מעמדים המותאמים במיוחד למוצרים הנ"ל; חלקים וחלפים של 
המוצרים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 34.                               
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for all goods/services included in that class, and specified 
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 Owners

Name: Nu Mark LLC

Address: 6603 West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
U.S.A.

(Virginia 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: 34 סוג: 34

Tobacco products; tobacco whether manufactured or 
unmanufactured; articles for smokers; tobacco, in 
particular smoking tobacco, smokeless tobacco, and 
chewing tobacco; tobacco products, in particular 
cigars, cigarettes, and cigarillos; tobacco products, in 
particular, tobacco-derived nicotine discs for use in 
the mouth; pipes; snus; tobacco substitutes, none 
being for medicinal or curative purposes; tobacco 
substitute products, in particular cigars and cigarettes 
containing tobacco substitutes, none being for 
medicinal or curative purposes; electric cigars, 
electronic cigars, electric cigarillos, electronic 
cigarillos, electric pipes, and electronic pipes; liquids, 
ampoules, and cartridges for electric cigarettes, 
electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos, and electric pipes; refill liquid for use in 
electronic cigarettes and electronic smoking 
equipment; refill cartridges for use in electronic 
cigarettes and electronic smoking equipment; 
atomizers for use in electronic cigarettes and 
electronic smoking equipment; vaporizing devices for 
tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; 
parts, components, and accessories of electronic 
cigarettes and electronic smoking equipment, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and 
tobacco substitutes; carrying cases and containers 
specially adapted for the aforementioned goods; 
stands specially adapted for the aforementioned 
goods; parts and spare parts of the aforementioned 
goods ; all included in class 34.

מוצרי טבק; טבק באם מיוצר או לא מיוצר; אביזרים למעשנים; 
טבק, בייחוד טבק לעישון, טבק ללא עשן, וטבק ללעיסה; מוצרי 
טבק, בייחוד סיגרים, סיגריות, וסיגרילות; מוצרי טבק, בייחוד, 
דיסקיות ניקוטין מיוצרים מטבק לשימוש בפה; מקטרות; סנוס; 
תחליפי טבק, שלא למטרות רפואיות או ריפוי; מוצרים תחליפיים 
לטבק, בייחוד סיגרים וסיגריות המכילים תחליפי טבק, שלא 

למטרות רפואיות או ריפוי; סיגרים חשמליים, סיגרים 
אלקטרונים, סיגרילות חשמליות, סיגרילות אלקטרוניות, 

מקטרות חשמליות, ומקטרות אלקטרוניות; נוזלים, אמפולות, 
ומחסניות לסיגריות חשמליות, סיגריות אלקטרוניות, סיגרים 
אלקטרוניים, סיגרילות אלקטרוניות, ומקטרות חשמליות; נוזל 
למילוי מחדש לשימוש בסיגריות אלקטרוניות וציוד עישון 
אלקטרוני; מחסניות למילוי מחדש לשימוש בסיגריות 

אלקטרוניות וציוד עישון אלקטרוני; מרססים לשימוש בסיגריות 
אלקטרוניות וציוד עישון אלקטרוני; מכשירי אידוי לטבק, מוצרי 
טבק ותחליפי טבק; חלקים, רכיבים, ואביזרים של סיגריות 

אלקטרוניות וציוד עישון אלקטרוני, ומכשירי אידוי לטבק, מוצרי 
טבק ותחליפי טבק; נרתיקי נשיאה ומיכלים המותאמים במיוחד 
למוצרים הנ"ל; מעמדים המותאמים במיוחד למוצרים הנ"ל; 

חלקים וחלפים של המוצרים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 34.       
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HAPPINESS STATION

Trade Mark No. 259153 מספר סימן

Application Date 25/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: UNILEVER PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice cream, water ices and frozen confections; 
preparations for making ice cream and water ices 
included in class 30.

גלידה, ברד וממתקים קפואים; תכשירים להכנת גלידות וברד 
הנכללים בסוג 30.                                                           

                                    

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; restaurant 
services, namely the preparation and serving of ice 
cream and other dairy products, ice cream cakes, 
pastries, coffee, teas and carbonated beverages for 
on and off premises consumption; ice cream shop 
services; all included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ושתייה; שירותי מסעדות, שהם ההכנות 
וההגשות של גלידות ומוצרי חלב אחרים, עוגות גלידה, מאפים, 

קפה, תה ומשקאות מוגזים לצריכה בתוך ומחוץ לחצרים; 
שירותי חנות גלידה; הנכללים כולם בסוג 43.                         
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Trade Mark No. 259161 מספר סימן

Application Date 29/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable and handheld electronic devices for 
transmitting, storing, manipulating, recording, and 
reviewing text, images, audio, video and data, 
including via global computer networks, wireless 
networks, and electronic communications networks 
and electronic and mechanical parts and fittings 
therefore; computers, audio and video players, 
electronic personal organizers, personal digital 
assistants, and global positioning system devices 
and electronic and mechanical parts and fittings 
therefore; power adaptors, power cords, power 
chargers; battery charging devices for portable and 
handheld electronic devices; memory cards and 
memory card readers; electrical, audio, and wires, 
printers, and connectors; Cases, covers, stands, 
skins, speakers, accessories, monitors, printers, 
displays, and keyboards for portable electronic 
devices; computer hardware and software; computer 
peripheral devices; electronic docking stations; 
battery chargers; electrical connectors, wires, cables, 
and adaptors; wireless remote controls for portable 
electronic devices and computers; headphones and 
earphones; blank computer discs; blank digital 
storage media; blank electronic storage media; blank 
smart cards; computer cables; calculators; camera 
cases; camera tripods; computer mice; computer 
network routers and hubs; computer accessories, 
namely, computer leads for external computer 
cabling in the nature of firewire leads, USB leads; 
USB-HUBS; flash card readers; projectors, namely, 
sound projectors and amplifiers; DVD burners; DVD 
drives; computer peripherals in the nature of wireless 
cards; media players; media player components and 
accessories, namely, protective covers and cases for 
portable media players, chargers, electrical and 
power cables; video electronics components and 
accessories, namely, electrical and power cables and 
chargers; digital electronic components and 
accessories, namely, holsters, carrying cases, and 
fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection 
specifically designed for computers, digital audio and 
media players, MP3 players, mobile phones, 
personal digital assistants; video electronics and 
components and accessories therefore in the nature 
of cords, adapters, battery chargers, peripherals, and 
styluses; USB cables; video cables; extension 
cables; electrical and power cables; converters; USB 
hardware; keyboards; computer and memory storage 
devices, namely, blank flash drives, USB drives, 
digital USB storage cards and card readers; printer 
components and accessories, namely, cables;

מכשירי כף יד ומכשירים ניידים אלקטרוניים לשידור, אגירה, 
תפעול, הקלטה, וסקירת טקסט, תמונות, אודיו, וידאו ונתונים, 

לרבות באמצעות רשתות מחשבים גלובליות, רשתות 
אלחוטיות, ורשתות תקשורת אלקטרוניות וחלקים אלקטרוניים 
ומכניים ואביזרים עבורם; מחשבים, נגני אודיו ווידאו, ארגוניות 
אישיות אלקטרוניות, עזרים דיגיטליים אישיים, והתקני מערכות 
איכון עולמיות וחלקים אלקטרוניים ומכניים ואביזרים עבורם; 
מתאמי חשמל, כבלי חשמל, מטעני חשמל; התקני הטענת 
סוללה עבור מכשירי כף יד ומכשירים ניידים אלקטרוניים; 

כרטיסי זיכרון וקוראי כרטיסי זיכרון; חשמליים, אודיו וכן כבלים, 
מדפסות, ומחברים; נרתיקים, כיסויים, מעמדים, מעטה חיצוני, 
רמקולים, אביזרים, צגים, מדפסות, תצוגות, ומקלדות עבור 
מכשירים אלקטרוניים ניידים; תוכנות מחשב וחומרת מחשב; 
התקנים היקפיים למחשבים; תחנות עגינה אלקטרוניות; מטעני 
סוללה; מחברים אלקטרוניים, כבלים, ומתאמים; אמצעי שליטה 
מרחוק אלחוטיים עבור מכשירים אלקטרוניים ניידים ומחשבים; 

אוזניות; תקליטורי מחשב ריקים; מדיות אחסון דיגיטליות 
ריקות; מדיות אחסון אלקטרוניות ריקות; כרטיסים חכמים 
ריקים; כבלי מחשב; מחשבונים; נרתיקי מצלמה; חצובות 
מצלמה; עכבר מחשב; נתבי רשת ומרכזיות מחשב; אביזרי 
מחשב דהיינו מחברי מחשב עבור כבלי מחשב חיצוניים מסוג 
מחברי פיירוואייר, מחברי אפיק טורי אוניברסלי; מרכזיות אפיק 
טורי אוניברסלי; קורא כרטיסי הבזק; מקרנים, דהיינו, מקרני 
שמע ומגברים; צורבי די. וי. די.; כונני די.וי. די; ציוד מחשבים 
היקפי מסוג כרטיסים אלחוטיים; נגני מדיה; רכיבי נגני מדיה 

ואביזרים, דהיינו, כיסויי הגנה ונרתיקים עבור נגני מדיה ניידים, 
מטענים, כבלי חשמל ומתח; רכיבי וידאו אלקטרוניים ואביזרים, 

דהיינו, כבלי חשמל ומתח ומטענים; רכיבים דיגיטליים 
אלקטרוניים ואביזרים, דהיינו, נרתיקים, נרתיקי נשיאה, וסרטי 
פלסטיק מותאמים הידועים כסקינס לכיסוי והענקת חסינות 
משריטות או הגנה, ושעוצבו דהיינו עבור מחשבים, נגני אודיו 
ומדיה דיגיטליים, נגני אמ. פי. 3, טלפונים ניידים, עזרים 

דיגטליים אישיים; מוצרי וידאו אלקטרוניים ורכיבים ואביזרים 
עבורם מסוג כבלים, מתאמים, מטעני סוללה, ציוד היקפי, ועטי 
סטיילוס; כבלי אפיק טורי אוניברסלי, כבלי וידאו, כבלי הארכה, 
כבלי חשמל ומתח; ממירים; חומרת אפיק טורי אוניברסלי; 

מקלדות; התקני אחסון לזיכרון ולמחשבים, דהיינו כונני הבזק 
ריקים, כונני אפיק טורי אוניברסלי כרטיס אפיק טורי אוניברסלי 
דיגיטלי לאחסון וקוראי כרטיסים; רכיבי מדפסות ואביזרים, 
דהיינו, כבלים; תוכנות מחשב; חומרת מחשב; פרסומים 

אלקטרוניים מסוג סיפורת, סיפור לא בדיוני, קומיקס, ותסריטים 
הניתנים להורדה באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; סרטים 

מסוג סיפורים בידיוניים ולא בידיוניים הניתנים להורדה 
באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; ספרים אלקטרוניים; 

תבניות לעיצוב ספרים, סיפורים קצרים, תרחישים, תסריטים, 
קומיקס קבצי אודיו ווידאו הניתנים להורדה; תוכנות מחשב 

לאיסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון, שידור, אחסון ושיתוף של 
נתונים ומידע; ספרי שמע וקבצי אודיו דיגיטליים הניתנים 
להורדה; תוכנות בתחום הטקסט, התמונה, שידור שמע 

והתצוגה; תוכנות מחשב למתן גישה לסרטים, תוכניות טלויזיה, 
וידאו ומוזיקה; אודיו, וידאו ותוכן אורקולי הניתנים להורדה 

באמצעות מחשב ורשתות תקשורת הכוללות סרטים, תוכניות 
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Computer software; computer hardware; 
downloadable electronic publications in the nature of 
fiction, non-fiction, comics and screenplays via 
computer and communications networks; 
downloadable films and movies featuring fiction and 
non-fiction stories provided via computer and 
communications networks; electronic books; 
downloadable templates for designing books, short 
stories, storyboards, screenplays, comics, audio and 
video files; computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and 
information; downloadable audiobooks and digital 
audio files; software in the field of text, image and 
sound transmission and display; Computer software 
for accessing movies, TV shows, videos and music; 
downloadable audio, video and audiovisual content 
provided via computer and communications networks 
featuring movies, TV shows, videos and music; 
computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; 
downloadable digital audio files featuring music, 
news, voice and spoken word; software for text, 
image and sound transmission and display; 
Computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; 
Computer game programs; Computer game 
software; Game software; Interactive game software; 
Interactive game programs; Computer application 
software for mobile devices, internet browsers, set-
top boxes, electronic readers, and tablet computers, 
namely, software for video games and general 
interest software applications for shopping, product 
comparison, entertainment, news, task management, 
personal management, music and videos; Computer-
software development tools.
--Computer software; computer hardware; 
downloadable electronic publications in the nature of 
fiction, non-fiction, comics and screenplays via 
computer and communications networks; 
downloadable films and movies featuring fiction and 
non-fiction stories provided via computer and 
communications networks; electronic books; 
downloadable templates for designing books, short 
stories, storyboards, screenplays, comics, audio and 
video files; computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and 
information; downloadable audiobooks and digital 
audio files; software in the field of text, image and 
sound transmission and display.
-Computer software for accessing movies, TV shows, 
videos and music; downloadable audio, video and 
audiovisual content provided via computer and 
communications networks featuring movies, TV 
shows, videos and music; computer software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data 
and information; downloadable digital audio files 
featuring music, news, voice and spoken word; 
software for text, image and sound transmission and 
display.

טלויזיה, וידאו ומוזיקה; תוכנות מחשב לאיסוף, עריכה, ארגון, 
שינוי, סימון, שידור, אחסון ושיתוף של נתונים ומידע; קבצי 
אודיו דיגיטליים הכוללים מוזיקה, חדשות, קול ודיבור; תוכנה 
לטקסט, תמונה ושידור שמע ותצוגה; תוכנות מחשב לאיסוף, 
עריכה, ארגון, שינוי, סימון, שידור, אחסון ושיתוף של נתונים 

ומידע; תוכניות משחקי מחשב; תוכנות משחקי מחשב ; תוכנות 
משחק; תוכנות משחק אינטראקטיבית ; תוכניות משחק 

אינטראקטיביות ; תוכנת יישום מחשב עבור התקנים ניידים, 
דפדפני אינטרנט, ממירים, קוראים אלקטרוניים, ומחשבי 

טאבלט, דהיינו, תוכנה עבור משחקי וידאו ותוכנת יישומי עניין 
כללי עבור קניות, השוואת מוצרים, בידור, חדשות, ניהול 

משימות, ניהול אישי, מוזיקה ווידאו; כלי פיתוח תוכנות מחשב.  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 35 סוג: 35

Advertising services, namely, dissemination of 
advertising for others via an on-line electronic 

שירותי פרסום, דהיינו הפצת פרסום לאחרים באמצעות רשתות 
תקשורת אלקטרוניות מקוונות; שירותי חנות קמעונאית; שירותי 
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communications network; retail store services; online 
retail store services; providing consumer product 
information via the Internet or other communications 
networks; computerized processing of on-line 
purchase orders; compilation of business information 
into a searchable databases available via a global 
computer network; compilation of advertising 
information featuring the goods and services of other 
on-line vendors, into an on-line advertising guide; 
providing an on-line commercial information 
directory; providing a searchable on-line advertising 
guide featuring the goods and services of others; 
computerized database management services; on-
line ordering services; customer loyalty program 
services featuring rewards in the form of discounted 
shipping services; retail services, namely, 
administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on shipping services 
through use of a discount membership program and 
variable rate shipping program; on-line ordering 
services; Advertising; Business management; 
Business administration; Office functions; Business 
intermediary services for the sale and purchase of 
goods and services; Auction services; Classified 
advertising services; Mail order sales; Retail sale 
services provided by means of a global computer 
network; Sales promotion for others; Business 
information services; Retail department stores; Retail 
on-line department stores; retail online services; 
Retail convenience stores; Retail on-line convenience 
stores; Computerized on-line ordering featuring 
general merchandise and general consumer goods; 
Providing an on-line commercial information 
directory; Providing a searchable database in the 
field of business information available via a global 
computer network; Providing a searchable on-line 
advertising guide featuring the goods and services of 
other on-line vendors; Database management 
services; compilation of online business directories 
containing telephone numbers, business addresses, 
electronic mail addresses, network home page 
addresses, addresses and telephone number of 
people, places, and organizations; database services 
to enable others to conveniently view and services 
from a website; Data storage and retrieval services 
for transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information; On-line retail 
and wholesale distributorship services featuring 
general merchandise and general consumer goods; 
Automated and computerized trading services; On-
line trading services; Information services, namely, 
providing information about retail products to 
customers, featuring the availability of specific 
products of interest to them; Online business 
information services, namely analyzing an individual's 
preferences and providing product reviews and 
recommendations; Auctioneering; automated and 
computerized trading of goods and services for 
others provided over a global communication 
information network. providing consumer product 
information via the Internet or other communications 
networks; computerized processing of on-line 
purchase orders; providing an on-line commercial 
information directory; e-commerce services; sales 
and auction services relating to a wide range of 
consumer goods; Arranging of subscriptions to 
books, reviews, or comic books; advertising services, 

חנות קמעונאית מקוונת; אספקת מידע לצרכנים על מוצר 
באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; עיבוד 

ממוחשב של הזמנות רכישה מקוונות; איסוף של מידע עסקי 
למסדי נתונים המאפשר חיפוש והנגיש באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית; איסוף של מידע פרסומי הכולל את הסחורות 
והשירותים של ספקים מקוונים אחרים, לתוך מדריך פרסום 
מקוון; אספקת תיקית מידע מסחרי מקוונת; אספקת מדריך 

פרסום מקוון המאפשר חיפוש, הכולל את הסחורות והשירותים 
של אחרים; שירותי ניהול מסדי נתונים ממוחשבים; שירותי 
הזמנה מקוונים; שירותי תכנית נאמנות לקוחות הכוללת 
תגמולים בדמות הנחות בשירות משלוחים; שירותים 

קמעונאיים, דהיינו, ניהול תכנית הנחות המאפשרת למשתתפים 
לקבל הנחות עבור שירות המשלוחים באמצעות שימוש בתכנית 

הנחות לחברים ובתכנית תעריפי משלוח משתנים; שירות 
הזמנות מקוון; פרסום; ניהול עסקי; אמרכלות עסקית; פונקציות 
משרדיות; שירותי תיווך עסקי עבור מכירה וקניה של סחורות 
ושירותים; שירותי מכירה פומבית; שירותי פרסום מסווגים; 
מכירות באמצעות הזמנה בדואר; שירותי מכירה קמעונאית 

הניתנת באמצעות רשת מחשבים גלובלית; קידום מכירות עבור 
אחרים; שירותי מידע עסקי; חנויות כלבו קמעונאיות; חנויות 
כלבו קמעונאיות מקוונות; שירותי קמעונאות מקוונים; חנויות 
נוחות קמעונאיות; חנויות נוחות קמעוניות מקוונות; הזמנות 
מקוונות ממוחשבות הכוללות סחורה כללית ומוצרי צריכה 
כלליים; אספקת תיקית מידע מסחרי מקוונת; אספקת מסד 
נתונים המאפשר חיפוש בתחום המידע העסקי אשר נגיש 

באמצעות רשת מחשבים גלובלית; אספקת מדריך פרסום מקוון 
המאפשר חיפוש והכולל את הסחורות ואת השירותים של 

ספקים מקוונים אחרים; שירותי ניהול מסד נתונים; קומפילציה 
של מדריך מידע עסקי מקוון המכיל מספרי טלפון, כתובות בתי 
עסק, כתובות דואר אלקטרוני, כתובות דפי בית ברשת, כתובות 
וטלפונים של אנשים, מקומות, וארגונים; אספקת שירותי מסד 

נתונים המאפשרים לאחרים צפיה נוחה ושירותים מאתר 
אינטרנט; אחסון נתונים ושירותי שליפה עבור שידור, הצגה 

ואחסון, זיהוי ומידע פיננסי; שירותי קמעונאות והפצה סיטונאית 
מקוונים הכוללים סחורה כללית ומוצרי צריכה כלליים; שירותי 
מסחר אוטומטים וממוחשבים; שירותי מסחר מקוונים; שירותי 
מידע, דהיינו, אספקת מידע הנוגע למוצרים קמעונאיים עבור 
לקוחות, הכוללים את זמינותו של מוצר ספציפי המעניין אותם; 
שירותי מידע עסקי מקוון, דהיינו ניתוח העדפותיו של אדם ומתן 

ביקורות על מוצר והמלצות; עריכת מכירה פומבית; סחר 
ממוחשב ואוטומטי של סחורות ושירותים עבור אחרים הניתן 

באמצעות רשת תקשורת מידע גלובלית; אספקת מידע על מוצר 
לצרכן באמצעות האינטרנט או באמצעות רשתות תקשורת 

אחרות; עיבוד ממוחשב של הזמנות רכישה מקוונות; אספקת 
תיקית מידע מסחרי מקוון; שירותי מסחר אלקטרוני; שירותי 
מכירות ומכירות פומביות בנוגע למגוון רחב של מוצרי צריכה; 
הסדרת מנויים לספרים, ביקורות, או ספרי קומיקס; שירותי 
פרסום, דהיינו קידום סחורות ושירותים של אחרים; אספקת 
מסד נתונים מקוון המאפשר חיפוש הכולל תסריטים, מוזיקה, 
סרטים, תכניות טלוויזיה, מצגות מולטימדיה, תוכנות מחשב, 
קבצי אודיו, ספרי קומיקס, ופרסומים; מחקר שיווקי ושירותי 
מידע; איסוף מידע למסד נתונים ממוחשב; מחקר שיווקי 
ושירותי מידע שיווקי עסקי, דהיינו, הקלת שיתוף המידע 

הרלבנטי בין אדם אל אדם, אדם אל עסק, עסק אל אדם ועסק 
אל עסק בנוגע לבידור ולתעשיית הבידור; שירותי חנויות 

קמעונאיות הכוללות משחקים אלקטרוניים, משחקי מחשב, 
משחקי וידאו, תוכנות משחק אלקטרוניות, תוכנות משחק 

ממוחשבות, ותוכנות משחקי וידאו; שירותי חנויות קמעונאיות 
מקוונות הכוללות משחקים אלקטרוניים הניתנים להורדה 

והזרמה בהרשמה מראש; שירותי פרסום, דהיינו, הפצת פרסום 
לאחרים באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות מקוונות 
ואספקת תיקיית מידע מסחרי מקוון עבור חובבי המשחק 

האלקטרוני; שירותי פרסום, דהיינו, קידום הסחורות והשירותים 
של אחרים; איסוף של מידע למסדי נתונים.                           
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namely, promoting the goods and services of others; 
providing a searchable on-line database featuring 
screenplays, music, movies, television shows, 
multimedia presentations, computer software, audio 
files, comic books, and publications; market research 
and information services; compiling of information 
into computer databases; market research and 
business marketing information services, namely, 
facilitating person-to-person, person-to-business, 
business-to-person, and business-to-business 
sharing of relevant information about entertainment 
and the entertainment industry; Retail store services 
featuring electronic games, computer games, video 
games, electronic game software, computer game 
software, and video game software; Online retail 
store services featuring streamed and downloadable 
pre-recorded electronic games; Advertising services, 
namely, dissemination of advertising for others via an 
on-line electronic communications network and 
providing an on-line commercial information directory 
for electronic game enthusiasts; advertising services, 
namely, promoting the goods and services of others; 
compiling of information into computer databases.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    Class: 36 סוג: 36

Extended guarantee services. שירותי אחריות מורחבת.                

Class: 37 סוג: 37

Product maintenance services. שירותי תחזוקת מוצר.                     

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of streamed audio and video files via 
computer and communications networks; electronic 
transmissions of downloadable audio and video files 
via computer and communications networks; 
telecommunications services, namely, providing 
online electronic bulletin boards for the transmission 
of messages among computer users concerning 
entertainment; delivery of messages by electronic 
transmission; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of streamed video and 
multimedia content files via computer and 
communications networks; providing interactive chat 
rooms for transmission of messages among 
computer users and subscribers concerning a wide 
variety of topics; electronic transmission of 
entertainment reviews and information through 
computer and communications networks; providing 
electronic communication of blogs; Providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards; Providing 
online forums for communication in the field of 
electronic games; Streaming of audio, video, and 
audiovisual content, data and information on the 
Internet; Streaming of electronic games via the 
Internet; Providing video on-demand transmission of 
computer games; providing users with 
telecommunication access time to electronic 
communications networks with means of identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing data 
and links to third-party computer servers, computer 
processors and computer users; providing technical 
support services regarding the usage of 
communications equipment.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שידור אלקטרוני של זרם קבצי 
אודיו ווידאו באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; שידור 

אלקטרוני של קבצי אודיו ווידאו הניתנים להורדה באמצעות 
מחשב ורשתות תקשורת; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו 

אספקת לוחות מודעות מקוונים עבור שידורי הודעות בנוגע 
לבידור, בין משתמשי מחשב; שליחת הודעות באמצעות שידור 
אלקטרוני; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שידור אלקטרוני של 
זרם וידאו וקבצי תוכן מולטימדיה באמצעות מחשב ורשתות 

תקשורת; אספקת חדרי שיחה אינטראקטיביים לשידור הודעות 
בין משתמשי מחשב ומנויים בנוגע למגוון רחב של נושאים; 
שידור אלקטרוני של ביקורות בידור ומידע באמצעות מחשב 
ורשתות תקשורת; אספקת תקשורת אלקטרונית של יומני 

רשת; אספקת חדרי שיחה מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניים; 
אספקת פורומים מקוונים לתקשורת בתחום המשחקים 

האלקטרוניים; הזרמת אודיו, וידאו, ותוכן אורקולי, נתונים ומידע 
באינטרנט; הזרמת משחקים אלקטרוניים באמצעות האינטרנט; 
אספקת שידור וידאו על פי דרישה של משחקי מחשב; אספקה 
למשתמשים עם טלקומוניקציה זמן גישה למערכות תקשורת 
אלקטרוניים עם אמצעים לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה וניהול 
נתונים וקישורים לשרתי מחשב של צד שלישי, מעבדי מחשב 

ומשתמשי מחשב; אספקת שירותי תמיכה טכנית בנוגע לשימוש 
לציוד תקשורת.                                                               
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; Providing information relating 
to contests and games; providing recognition and 
incentives by the way of awards and contests to 
demonstrate excellence in the field of entertainment; 
providing online non-downloadable comic books and 
graphic novels; providing a website that allows users 
to review screenplays, movies, television shows, 
graphic images, storyboards and entertainment 
properties; providing a website featuring blogs and 
non-downloadable publications in the field of 
entertainment, comics, screenplays, books, short 
stories; providing a website featuring information, 
contests, text, video, audio, publications all related to 
entertainment; providing news and information in the 
field of entertainment relating to information, 
contests, text, video, audio, publications all related to 
entertainment; providing reviews for television, 
movies, and entertainment; providing a website 
featuring non-downloadable movies and videos; Film 
Production, Movie Studio, Production Of Radio And 
Television Program, Production Of Shows, Rental Of, 
Radio Entertainment, Recording Studio Services, 
Theatre Productions, Video Editing, Video Film 
Production, Scriptwriting Services, Movie Studio, 
Theatre Production, Videotape Editing, Organization 
Of Competitions, Radio And Television 
Programmers, Club Services (Entertainment) 
Dubbing, Editing Of Films, Music Composition 
Services, Recording Studio Services, Sound 
Recordings Entertainment services, namely, 
providing online computer games; Entertainment 
services, namely, providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing online 
video games; Electronic games services provided by 
means of the internet; Production of video and 
computer game software; Providing a computer 
game for use network-wide by network users; 
providing a searchable online entertainment 
database featuring online non-downloadable digital 
games, movies, television shows, music and other 
digital text, audio and video files featuring books, 
magazines, news and information; Providing a 
website featuring entertainment information and 
product reviews in the field of audio, video and 
audiovisual content, namely movies, TV shows, 
videos and music; providing news and information in 
the field of entertainment relating to product reviews 
and recommendations, all regarding audio, video and 
audiovisual content in the nature of movies, TV 
shows, videos and music; providing a website 
featuring non-downloadable audio, video and 
audiovisual content in the nature of recordings 
featuring movies, TV shows, videos and music; 
providing a searchable database featuring audio, 
video and audiovisual content available through the 
Internet, telecommunications networks and wireless 
telecommunications networks in the field of 
entertainment; providing entertainment information 
regarding audio, video and audiovisual content via 
social networks; consultancy in the field of 
entertainment and the entertainment industry; 
providing information on entertainment, movies and 
television shows via social networks.

שירותי בידור; אספקת מידע הנוגע לתחרויות ומשחקים; 
אספקת הכרה ותמריצים בדרך של פרסים ותחרויות להפגנת 
מצוינות בתחום הבידור; אספקת ספרי קומיקס ורומנים גרפיים 

מקוונים שאינם ניתנים להורדה; אספקת אתר אינטרנט 
המאפשר למשתמשים לסקור תסריטים, סרטים, תכניות 

טלויזיה, תמונות גרפיות, תרחישים, ומאפייני בידור; אספקת 
אתר אינטרנט הכולל יומני רשת ופרסומים שאינם ניתנים 

להורדה בתחום הבידור, קומיקס, תסריטים, ספרים, סיפורים 
קצרים; אספקת אתר אינטרנט הכולל מידע, תוכן, טקסט, וידאו, 
אודיו, פרסומים, שכולם קשורים לבידור; אספקת חדשות ומידע 
בתחום הבידור בקשר למידע, תחרויות, טקסט, וידאו, אודיו, 
פרסומים שכולם קשורים לבידור; אספקת סיקור לטלוויזיה, 
סרטים ובידור; אספקת אתר אינטרנט הכולל סרטים ווידאו 
שאינם ניתנים להורדה; הפקת סרטים, אולפן סרטים, הפקת 
תכניות רדיו וטלוויזיה, הפקת תוכניות, השכרת בידור ברדיו, 
שירותי אולפן הקלטה, הפקות תיאטרון, עריכת וידאו, הפקת 
סרט וידאו, שירותי כתיבת תסריט, אולפן סרטים, הפקת 

תיאטרון, עריכת סרט וידאו, ארגון של תחרויות, מתכנתי רדיו 
וטלוויזיה, שירותי מועדון (בידור) לדיבוב, עריכת סרטים, 

שירותי הרכב מוזיקלי, שירותי אולפן הקלטות, הקלטות שמע 
שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; שירותי 
בידור, דהיינו אספקת משחקים אלקטרוניים מקוונים; שירותי 
בידור, דהיינו, אספקת משחקי וידאו מקוונים; שירותי משחקים 
אלקטרוניים הניתנים באמצעות האינטרנט; הפקת תוכנות 
משחקי וידאו ומחשב; אספקת משחק מחשב לשימוש רשת 
רחבה של משתמשים ברשת; אספקת מסד נתוני בידור מקוון 
המאפשר חיפוש הכולל משחקים דיגיטליים, סרטים, תכניות 
טלוויזיה, מוזיקה, וטקסט דיגיטלי אחר, קבצי אודיו ווידאו 

הכוללים ספרים, מגזינים, חדשות ומידע מקוונים שאינם ניתנים 
להורדה אספקת אתר אינטרנט הכולל מידע בידור וסקירת 
מוצרים בתחום האודיו, וידאו, ותוכן אורקולי, דהיינו סרטים, 

תכניות טלוויזיה, וידאו ומוזיקה; אספקת חדשות ומידע בתחום 
הבידור הקשור לסקירת מוצרים והמלצות, הקשורים כולם 
לאודיו, וידאו ותוכן אורקולי מסוג סרטים, תוכניות טלוויזיה, 

קטעי וידאו, ומוזיקה; אספקת אתר אינטרנט הכולל אודיו, וידאו 
ותוכן אורקולי שינם ניתנים להורדה מסוג הקלטות הכוללים 
סרטים, תכניות טלוויזיה, קטעי וידאו ומוזיקה; אספקת מסד 
נתונים המאפשר חיפוש הכולל אודיו, וידאו ותוכן אורקולי 
בתחום הבידור הנגיש באמצעות האינטרנט, רשתות 

טלקומוניקציה ורשתות טלקומוניקציה אלחוטיות; אספקת מידע 
בידור בקשר לאודיו, וידאו ותוכן אורקולי באמצעות רשתות 

חברתיות; ייעוץ בתחום הבידור ותעשיית הבידור; אספקת מידע 
על בידור, סרטים ותכניות טלוויזיה באמצעות הרשת 

החברתית.                                                                     
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Class: 42 סוג: 42

Providing use of non downloadable technology that 
allows gives users the ability to review various print, 
photographic, graphic image, and audio and video 
content and utilize a custom template to provide 
input, likes, dislikes, edits, changes, modifications, 
opinions, suggestions, and comments and engage in 
social, business and community networking; 
computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking 
all in the field of entertainment and the entertainment 
industry; computer services, namely, rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards in the field of comic book publishing, 
entertainment and the entertainment industry; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and applications for accessing streaming 
audio and video files, games, social networks, text 
files and multimedia files; Design and development of 
computer hardware and software; Design and 
development of computer game software; video and 
computer game design and development services; 
Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software development tools for the design and 
development of electronic games; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
and applications for accessing streaming audio and 
video files, games, social networks, text files and 
multimedia files; Video game development services; 
Technical support services, namely, troubleshooting 
of computer game software problems; Application 
service provider (ASP) featuring software for use in 
relation to visual images, namely, software for digital 
animation and special effects of images, video 
games, and motion pictures; Application service 
provider (ASP) featuring application programming 
interface (API) software including such software for 
the streaming, storage, and sharing of video games, 
content, data and information; Databases and non-
downloadable software applications; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage of 
data; computer software development in the field of 
mobile applications; application service provider, 
namely, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, and web sites, in 
the fields of personal productivity, wireless 
communication, mobile; information access, and 
remote data management for wireless delivery of 
content to handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; scientific and technological 
services and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
computer consultancy; website hosting; Providing 
information on-line relating to computer games and 
computer enhancements for games.

אספקת שימוש בטכנולוגיה שאינה ניתנת להורדה המאפשרת 
נותנת למשתמשים את האפשרות לסקור הדפסים, צילומים, 

תמונות גרפיות, ותכני אודיו ווידאו ולהשתמש בתבנית מותאמת 
אישית על מנת לספק קלט, חיבה, סלידה, עריכות, שינויים, 
מודיפיקציות, דעות, הצעות, והערות ולעסוק ברישות חברתי, 
עסקי וקהילתי; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת 
עבור משתמשים רשומים לצורך השתתפות בדיונים, לקבל 
משובים מעמיתיהם, ליצור קהילה וירטואלית, ולעסוק ברשת 

חברתית הכל בתחום הבידור ותעשיית הבידור; שירותי מחשב, 
דהיינו, השכרת שטחי זיכרון על שרתים לשם אירוח לוחות 
מודעות אלקטרוניים בתחום פרסום ספרי קומיקס, בידור 
ותעשיית הבידור; מתן אפשרות שימוש זמנית בתוכנות 

ויישומים מקוונים ושאינם ניתנים להורדה, לגישה להזרמת קבצי 
אודיו ווידאו, משחקים, רשתות חברתיות, קבצי טקסט וקבצי 
מולטימדיה. עיצוב ופיתוח של חומרת מחשב ותוכנה; עיצוב 
ופיתוח של תוכנות משחקי מחשב; שירותי עיצוב ופיתוח של 

משחקי וידאו ומחשב; מתן אפשרות שימוש זמנית בתוכנות כלי 
פיתוח מקוונות לעיצוב ופיתוח משחקים אלקטרוניים שאינן 

ניתנות להורדה; מתן אפשרות שימוש זמנית בתוכנות ויישומים 
מקוונים שאינן ניתנות להורדה לגישה להזרמת קבצי אודיו 
ווידאו, משחקים, רשתות חברתיות, קבצי טקסט וקבצי 

מולטימדיה; שירותי פיתוח משחקי וידאו; שירותי תמיכה טכנית, 
דהיינו, פתרון בעיות של תוכנות משחקי מחשב; ספק שירותי 
יישום הכוללים תוכנות לשימוש בקשר לדימוי חזותי, דהיינו 
תוכנות לאנימציה דיגיטלית ואפקטים מיוחדים של תמונות, 
משחקי וידאו, וקולנוע; ספק שירותי יישום הכוללים תוכנת 

ממשק תכנות יישומים הכוללת תוכנות כגון להזרמה, אחסון, 
ושיתוף של משחקי וידאו , תוכן, נתונים ומידע; מסדי נתונים 
ותוכנות יישומים שאינן ניתנות להורדה; מתן אפשרות שימוש 
זמנית בתוכנת מחשוב ענן לשימוש באחסון אלקטרוני של 

נתונים; פיתוח תוכנת מחשב בתחום יישומים למכשירים ניידים; 
ספק שירותי יישומים דהיינו אירוח, ניהול, פיתוח ותחזוקת 
יישומים, תוכנות, ואתרי אינטרנט בתחום התפוקה האישית, 
תקשורת אלחוטית, מכשירים ניידים; גישה למידע, וניהול 

נתונים מרחוק עבור משלוח אלחוטי של תכנים למכשירי כף יד, 
מחשבים ניידים והתקנים אלקטרוניים ניידים; שירותים מדעיים 
וטכנולוגיים, מחקר ועיצוב המתייחסים אליהם; ניתוח תעשייתי 
ושירותי מחקר; עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנת מחשבים; 

ייעוץ בענייני מחשב; אירוח אתרי אינטרנט; אספקת מידע מקוון 
בקשר למשחקי מחשב ושיפורי מחשב עבור משחקים.             
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 Owners

Name: Amazon Technologies, Inc.

Address: 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, U.S.A.

(Nevada 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: 45 סוג: 45

Online social networking services; online social 
networking services in the field of entertainment; 
social networking services in the field of 
entertainment provided via a website and 
communications networks; providing on-line 
computer databases and on-line searchable 
databases in the field of social networking; providing 
a social networking website for entertainment 
purposes; providing information in the field of social 
networking.

שירותי רשת חברתית מקוונת; שירותי רשת חברתית מקוונת 
בתחום הבידור; שירותי רשת חברתית בתחום הבידור הניתנת 
באמצעות אתר אינטרנט ורשתות תקשורת; אספקת מסד 

נתונים מקוון ממוחשב ומסדי נתונים מקוונים המאפשרים חיפוש 
בתחום הרשת החברתית; אספקת אתר אינטרנט של רשת 
חברתית למטרות בידור; אספקת מידע בתחום הרשת 

החברתית.                                                                      
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Trade Mark No. 259165 מספר סימן

Application Date 29/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable and handheld electronic devices for 
transmitting, storing, manipulating, recording, and 
reviewing text, images, audio, video and data, 
including via global computer networks, wireless 
networks, and electronic communications networks 
and electronic and mechanical parts and fittings 
therefore; computers, audio and video players, 
electronic personal organizers, personal digital 
assistants, and global positioning system devices 
and electronic and mechanical parts and fittings 
therefore; power adaptors, power cords, power 
chargers; battery charging devices for portable and 
handheld electronic devices; memory cards and 
memory card readers; electrical, audio, and wires, 
printers, and connectors; Cases, covers, stands, 
skins, speakers, accessories, monitors, printers, 
displays, and keyboards for portable electronic 
devices; computer hardware and software; computer 
peripheral devices; electronic docking stations; 
battery chargers; electrical connectors, wires, cables, 
and adaptors; wireless remote controls for portable 
electronic devices and computers; headphones and 
earphones; blank computer discs; blank digital 
storage media; blank electronic storage media; blank 
smart cards; computer cables; calculators; camera 
cases; camera tripods; computer mice; computer 
network routers and hubs; computer accessories, 
namely, computer leads for external computer 
cabling in the nature of firewire leads, USB leads; 
USB-HUBS; flash card readers; projectors, namely, 
sound projectors and amplifiers; DVD burners; DVD 
drives; computer peripherals in the nature of wireless 
cards; media players; media player components and 
accessories, namely, protective covers and cases for 
portable media players, chargers, electrical and 
power cables; video electronics components and 
accessories, namely, electrical and power cables and 
chargers; digital electronic components and 
accessories, namely, holsters, carrying cases, and 
fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection 
specifically designed for computers, digital audio and 
media players, MP3 players, mobile phones, 
personal digital assistants; video electronics and 
components and accessories therefore in the nature 
of cords, adapters, battery chargers, peripherals, and 
styluses; USB cables; video cables; extension 
cables; electrical and power cables; converters; USB 
hardware; keyboards; computer and memory storage 
devices, namely, blank flash drives, USB drives, 

מכשירי כף יד ומכשירים ניידים אלקטרוניים לשידור, אגירה, 
תפעול, הקלטה, וסקירת טקסט, תמונות, אודיו, וידאו ונתונים, 

לרבות באמצעות רשתות מחשבים גלובליות, רשתות 
אלחוטיות, ורשתות תקשורת אלקטרוניות וחלקים אלקטרוניים 
ומכניים ואביזרים עבורם; מחשבים, נגני אודיו ווידאו, ארגוניות 
אישיות אלקטרוניות, עזרים דיגיטליים אישיים, והתקני מערכות 
איכון עולמיות וחלקים אלקטרוניים ומכניים ואביזרים עבורם; 
מתאמי חשמל, כבלי חשמל, מטעני חשמל; התקני הטענת 
סוללה עבור מכשירי כף יד ומכשירים ניידים אלקטרוניים; 

כרטיסי זיכרון וקוראי כרטיסי זיכרון; חשמליים, אודיו וכן כבלים, 
מדפסות, ומחברים; נרתיקים, כיסויים, מעמדים, מעטה חיצוני, 
רמקולים, אביזרים, צגים, מדפסות, תצוגות, ומקלדות עבור 
מכשירים אלקטרוניים ניידים; תוכנות מחשב וחומרת מחשב; 
התקנים היקפיים למחשבים; תחנות עגינה אלקטרוניות; מטעני 
סוללה; מחברים אלקטרוניים, כבלים, ומתאמים; אמצעי שליטה 
מרחוק אלחוטיים עבור מכשירים אלקטרוניים ניידים ומחשבים; 

אוזניות; תקליטורי מחשב ריקים; מדיות אחסון דיגיטליות 
ריקות; מדיות אחסון אלקטרוניות ריקות; כרטיסים חכמים 
ריקים; כבלי מחשב; מחשבונים; נרתיקי מצלמה; חצובות 
מצלמה; עכבר מחשב; נתבי רשת ומרכזיות מחשב; אביזרי 
מחשב דהיינו מחברי מחשב עבור כבלי מחשב חיצוניים מסוג 
מחברי פיירוואייר, מחברי אפיק טורי אוניברסלי; מרכזיות אפיק 
טורי אוניברסלי; קורא כרטיסי הבזק; מקרנים, דהיינו, מקרני 
שמע ומגברים; צורבי די. וי. די.; כונני די.וי. די; ציוד מחשבים 
היקפי מסוג כרטיסים אלחוטיים; נגני מדיה; רכיבי נגני מדיה 

ואביזרים, דהיינו, כיסויי הגנה ונרתיקים עבור נגני מדיה ניידים, 
מטענים, כבלי חשמל ומתח; רכיבי וידאו אלקטרוניים ואביזרים, 

דהיינו, כבלי חשמל ומתח ומטענים; רכיבים דיגיטליים 
אלקטרוניים ואביזרים, דהיינו, נרתיקים, נרתיקי נשיאה, וסרטי 
פלסטיק מותאמים הידועים כסקינס לכיסוי והענקת חסינות 
משריטות או הגנה, ושעוצבו דהיינו עבור מחשבים, נגני אודיו 
ומדיה דיגיטליים, נגני אמ. פי. 3, טלפונים ניידים, עזרים 

דיגטליים אישיים; מוצרי וידאו אלקטרוניים ורכיבים ואביזרים 
עבורם מסוג כבלים, מתאמים, מטעני סוללה, ציוד היקפי, ועטי 
סטיילוס; כבלי אפיק טורי אוניברסלי, כבלי וידאו, כבלי הארכה, 
כבלי חשמל ומתח; ממירים; חומרת אפיק טורי אוניברסלי; 

מקלדות; התקני אחסון לזיכרון ולמחשבים, דהיינו כונני הבזק 
ריקים, כונני אפיק טורי אוניברסלי כרטיס אפיק טורי אוניברסלי 
דיגיטלי לאחסון וקוראי כרטיסים; רכיבי מדפסות ואביזרים, 
דהיינו, כבלים; תוכנות מחשב; חומרת מחשב; פרסומים 

אלקטרוניים מסוג סיפורת, סיפור לא בדיוני, קומיקס, ותסריטים 
הניתנים להורדה באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; סרטים 

מסוג סיפורים בידיוניים ולא בידיוניים הניתנים להורדה 
באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; ספרים אלקטרוניים; 

תבניות לעיצוב ספרים, סיפורים קצרים, תרחישים, תסריטים, 
קומיקס קבצי אודיו ווידאו הניתנים להורדה; תוכנות מחשב 

לאיסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון, שידור, אחסון ושיתוף של 
נתונים ומידע; ספרי שמע וקבצי אודיו דיגיטליים הניתנים 
להורדה; תוכנות בתחום הטקסט, התמונה, שידור שמע 

והתצוגה; תוכנות מחשב למתן גישה לסרטים, תוכניות טלויזיה, 
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digital USB storage cards and card readers; printer 
components and accessories, namely, cables; 
Computer software; computer hardware; 
downloadable electronic publications in the nature of 
fiction, non-fiction, comics and screenplays via 
computer and communications networks; 
downloadable films and movies featuring fiction and 
non-fiction stories provided via computer and 
communications networks; electronic books; 
downloadable templates for designing books, short 
stories, storyboards, screenplays, comics, audio and 
video files; computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and 
information; downloadable audiobooks and digital 
audio files; software in the field of text, image and 
sound transmission and display; Computer software 
for accessing movies, TV shows, videos and music; 
downloadable audio, video and audiovisual content 
provided via computer and communications networks 
featuring movies, TV shows, videos and music; 
computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; 
downloadable digital audio files featuring music, 
news, voice and spoken word; software for text, 
image and sound transmission and display; 
Computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; 
Computer game programs; Computer game 
software; Game software; Interactive game software; 
Interactive game programs; Computer application 
software for mobile devices, internet browsers, set-
top boxes, electronic readers, and tablet computers, 
namely, software for video games and general 
interest software applications for shopping, product 
comparison, entertainment, news, task management, 
personal management, music and videos; Computer-
software development tools.

וידאו ומוזיקה; אודיו, וידאו ותוכן אורקולי הניתנים להורדה 
באמצעות מחשב ורשתות תקשורת הכוללות סרטים, תוכניות 
טלויזיה, וידאו ומוזיקה; תוכנות מחשב לאיסוף, עריכה, ארגון, 
שינוי, סימון, שידור, אחסון ושיתוף של נתונים ומידע; קבצי 
אודיו דיגיטליים הכוללים מוזיקה, חדשות, קול ודיבור; תוכנה 
לטקסט, תמונה ושידור שמע ותצוגה; תוכנות מחשב לאיסוף, 
עריכה, ארגון, שינוי, סימון, שידור, אחסון ושיתוף של נתונים 

ומידע; תוכניות משחקי מחשב; תוכנות משחקי מחשב ; תוכנות 
משחק; תוכנות משחק אינטראקטיבית ; תוכניות משחק 

אינטראקטיביות ; תוכנת יישום מחשב עבור התקנים ניידים, 
דפדפני אינטרנט, ממירים, קוראים אלקטרוניים, ומחשבי 

טאבלט, דהיינו, תוכנה עבור משחקי וידאו ותוכנת יישומי עניין 
כללי עבור קניות, השוואת מוצרים, בידור, חדשות, ניהול 

משימות, ניהול אישי, מוזיקה ווידאו; כלי פיתוח תוכנות מחשב.  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 35 סוג: 35

Advertising services, namely, dissemination of 
advertising for others via an on-line electronic 
communications network; retail store services; online 
retail store services; providing consumer product 
information via the Internet or other communications 
networks; computerized processing of on-line 
purchase orders; compilation of business information 
into a searchable databases available via a global 
computer network; compilation of advertising 
information featuring the goods and services of other 
on-line vendors, into an on-line advertising guide; 
providing an on-line commercial information 
directory; providing a searchable on-line advertising 
guide featuring the goods and services of others; 
computerized database management services; on-
line ordering services; customer loyalty program 
services featuring rewards in the form of discounted 
shipping services; retail services, namely, 
administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on shipping services 
through use of a discount membership program and 
variable rate shipping program; on-line ordering 
services; Advertising; Business management; 
Business administration; Office functions; Business 
intermediary services for the sale and purchase of 

שירותי פרסום, דהיינו הפצת פרסום לאחרים באמצעות רשתות 
תקשורת אלקטרוניות מקוונות; שירותי חנות קמעונאית; שירותי 

חנות קמעונאית מקוונת; אספקת מידע לצרכנים על מוצר 
באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; עיבוד 

ממוחשב של הזמנות רכישה מקוונות; איסוף של מידע עסקי 
למסדי נתונים המאפשר חיפוש והנגיש באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית; איסוף של מידע פרסומי הכולל את הסחורות 
והשירותים של ספקים מקוונים אחרים, לתוך מדריך פרסום 
מקוון; אספקת תיקית מידע מסחרי מקוונת; אספקת מדריך 

פרסום מקוון המאפשר חיפוש, הכולל את הסחורות והשירותים 
של אחרים; שירותי ניהול מסדי נתונים ממוחשבים; שירותי 
הזמנה מקוונים; שירותי תכנית נאמנות לקוחות הכוללת 
תגמולים בדמות הנחות בשירות משלוחים; שירותים 

קמעונאיים, דהיינו, ניהול תכנית הנחות המאפשרת למשתתפים 
לקבל הנחות עבור שירות המשלוחים באמצעות שימוש בתכנית 

הנחות לחברים ובתכנית תעריפי משלוח משתנים; שירות 
הזמנות מקוון; פרסום; ניהול עסקי; אמרכלות עסקית; פונקציות 
משרדיות; שירותי תיווך עסקי עבור מכירה וקניה של סחורות 
ושירותים; שירותי מכירה פומבית; שירותי פרסום מסווגים; 
מכירות באמצעות הזמנה בדואר; שירותי מכירה קמעונאית 

הניתנת באמצעות רשת מחשבים גלובלית; קידום מכירות עבור 
אחרים; שירותי מידע עסקי; חנויות כלבו קמעונאיות; חנויות 
כלבו קמעונאיות מקוונות; שירותי קמעונאות מקוונים; חנויות 
נוחות קמעונאיות; חנויות נוחות קמעוניות מקוונות; הזמנות 
מקוונות ממוחשבות הכוללות סחורה כללית ומוצרי צריכה 
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goods and services; Auction services; Classified 
advertising services; Mail order sales; Retail sale 
services provided by means of a global computer 
network; Sales promotion for others; Business 
information services; Retail department stores; Retail 
on-line department stores; retail online services; 
Retail convenience stores; Retail on-line convenience 
stores; Computerized on-line ordering featuring 
general merchandise and general consumer goods; 
Providing an on-line commercial information 
directory; Providing a searchable database in the 
field of business information available via a global 
computer network; Providing a searchable on-line 
advertising guide featuring the goods and services of 
other on-line vendors; Database management 
services; compilation of online business directories 
containing telephone numbers, business addresses, 
electronic mail addresses, network home page 
addresses, addresses and telephone number of 
people, places, and organizations; database services 
to enable others to conveniently view and services 
from a website; Data storage and retrieval services 
for transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information; On-line retail 
and wholesale distributorship services featuring 
general merchandise and general consumer goods; 
Automated and computerized trading services; On-
line trading services; Information services, namely, 
providing information about retail products to 
customers, featuring the availability of specific 
products of interest to them; Online business 
information services, namely analyzing an individual's 
preferences and providing product reviews and 
recommendations; Auctioneering; automated and 
computerized trading of goods and services for 
others provided over a global communication 
information network. providing consumer product 
information via the Internet or other communications 
networks; computerized processing of on-line 
purchase orders; providing an on-line commercial 
information directory; e-commerce services; sales 
and auction services relating to a wide range of 
consumer goods; Arranging of subscriptions to 
books, reviews, or comic books; advertising services, 
namely, promoting the goods and services of others; 
providing a searchable on-line database featuring 
screenplays, music, movies, television shows, 
multimedia presentations, computer software, audio 
files, comic books, and publications; market research 
and information services; compiling of information 
into computer databases; market research and 
business marketing information services, namely, 
facilitating person-to-person, person-to-business, 
business-to-person, and business-to-business 
sharing of relevant information about entertainment 
and the entertainment industry; Retail store services 
featuring electronic games, computer games, video 
games, electronic game software, computer game 
software, and video game software; Online retail 
store services featuring streamed and downloadable 
pre-recorded electronic games; Advertising services, 
namely, dissemination of advertising for others via an 
on-line electronic communications network and 
providing an on-line commercial information directory 
for electronic game enthusiasts; advertising services, 
namely, promoting the goods and services of others; 
compiling of information into computer databases.

כלליים; אספקת תיקית מידע מסחרי מקוונת; אספקת מסד 
נתונים המאפשר חיפוש בתחום המידע העסקי אשר נגיש 

באמצעות רשת מחשבים גלובלית; אספקת מדריך פרסום מקוון 
המאפשר חיפוש והכולל את הסחורות ואת השירותים של 

ספקים מקוונים אחרים; שירותי ניהול מסד נתונים; קומפילציה 
של מדריך מידע עסקי מקוון המכיל מספרי טלפון, כתובות בתי 
עסק, כתובות דואר אלקטרוני, כתובות דפי בית ברשת, כתובות 
וטלפונים של אנשים, מקומות, וארגונים; אספקת שירותי מסד 

נתונים המאפשרים לאחרים צפיה נוחה ושירותים מאתר 
אינטרנט; אחסון נתונים ושירותי שליפה עבור שידור, הצגה 

ואחסון, זיהוי ומידע פיננסי; שירותי קמעונאות והפצה סיטונאית 
מקוונים הכוללים סחורה כללית ומוצרי צריכה כלליים; שירותי 
מסחר אוטומטים וממוחשבים; שירותי מסחר מקוונים; שירותי 
מידע, דהיינו, אספקת מידע הנוגע למוצרים קמעונאיים עבור 
לקוחות, הכוללים את זמינותו של מוצר ספציפי המעניין אותם; 
שירותי מידע עסקי מקוון, דהיינו ניתוח העדפותיו של אדם ומתן 

ביקורות על מוצר והמלצות; עריכת מכירה פומבית; סחר 
ממוחשב ואוטומטי של סחורות ושירותים עבור אחרים הניתן 

באמצעות רשת תקשורת מידע גלובלית; אספקת מידע על מוצר 
לצרכן באמצעות האינטרנט או באמצעות רשתות תקשורת 

אחרות; עיבוד ממוחשב של הזמנות רכישה מקוונות; אספקת 
תיקית מידע מסחרי מקוון; שירותי מסחר אלקטרוני; שירותי 
מכירות ומכירות פומביות בנוגע למגוון רחב של מוצרי צריכה; 
הסדרת מנויים לספרים, ביקורות, או ספרי קומיקס; שירותי 
פרסום, דהיינו קידום סחורות ושירותים של אחרים; אספקת 
מסד נתונים מקוון המאפשר חיפוש הכולל תסריטים, מוזיקה, 
סרטים, תכניות טלוויזיה, מצגות מולטימדיה, תוכנות מחשב, 
קבצי אודיו, ספרי קומיקס, ופרסומים; מחקר שיווקי ושירותי 
מידע; איסוף מידע למסד נתונים ממוחשב; מחקר שיווקי 
ושירותי מידע שיווקי עסקי, דהיינו, הקלת שיתוף המידע 

הרלבנטי בין אדם אל אדם, אדם אל עסק, עסק אל אדם ועסק 
אל עסק בנוגע לבידור ולתעשיית הבידור; שירותי חנויות 

קמעונאיות הכוללות משחקים אלקטרוניים, משחקי מחשב, 
משחקי וידאו, תוכנות משחק אלקטרוניות, תוכנות משחק 

ממוחשבות, ותוכנות משחקי וידאו; שירותי חנויות קמעונאיות 
מקוונות הכוללות משחקים אלקטרוניים הניתנים להורדה 

והזרמה בהרשמה מראש; שירותי פרסום, דהיינו, הפצת פרסום 
לאחרים באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות מקוונות 
ואספקת תיקיית מידע מסחרי מקוון עבור חובבי המשחק 

האלקטרוני; שירותי פרסום, דהיינו, קידום הסחורות והשירותים 
של אחרים; איסוף של מידע למסדי נתונים.                           
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Class: 36 סוג: 36

Extended guarantee services. שירותי אחריות מורחבת.               

Class: 37 סוג: 37

Product maintenance services. שירותי תחזוקת מוצר.                     

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of streamed audio and video files via 
computer and communications networks; electronic 
transmissions of downloadable audio and video files 
via computer and communications networks; 
telecommunications services, namely, providing 
online electronic bulletin boards for the transmission 
of messages among computer users concerning 
entertainment; delivery of messages by electronic 
transmission; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of streamed video and 
multimedia content files via computer and 
communications networks; providing interactive chat 
rooms for transmission of messages among 
computer users and subscribers concerning a wide 
variety of topics; electronic transmission of 
entertainment reviews and information through 
computer and communications networks; providing 
electronic communication of blogs; Providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards; Providing 
online forums for communication in the field of 
electronic games; Streaming of audio, video, and 
audiovisual content, data and information on the 
Internet; Streaming of electronic games via the 
Internet; Providing video on-demand transmission of 
computer games; providing users with 
telecommunication access time to electronic 
communications networks with means of identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing data 
and links to third-party computer servers, computer 
processors and computer users; providing technical 
support services regarding the usage of 
communications equipment.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שידור אלקטרוני של זרם קבצי 
אודיו ווידאו באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; שידור 

אלקטרוני של קבצי אודיו ווידאו הניתנים להורדה באמצעות 
מחשב ורשתות תקשורת; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו 

אספקת לוחות מודעות מקוונים עבור שידורי הודעות בנוגע 
לבידור, בין משתמשי מחשב; שליחת הודעות באמצעות שידור 
אלקטרוני; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שידור אלקטרוני של 
זרם וידאו וקבצי תוכן מולטימדיה באמצעות מחשב ורשתות 

תקשורת; אספקת חדרי שיחה אינטראקטיביים לשידור הודעות 
בין משתמשי מחשב ומנויים בנוגע למגוון רחב של נושאים; 
שידור אלקטרוני של ביקורות בידור ומידע באמצעות מחשב 
ורשתות תקשורת; אספקת תקשורת אלקטרונית של יומני 

רשת; אספקת חדרי שיחה מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניים; 
אספקת פורומים מקוונים לתקשורת בתחום המשחקים 

האלקטרוניים; הזרמת אודיו, וידאו, ותוכן אורקולי, נתונים ומידע 
באינטרנט; הזרמת משחקים אלקטרוניים באמצעות האינטרנט; 
אספקת שידור וידאו על פי דרישה של משחקי מחשב; אספקה 
למשתמשים עם טלקומוניקציה זמן גישה למערכות תקשורת 
אלקטרוניים עם אמצעים לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה וניהול 
נתונים וקישורים לשרתי מחשב של צד שלישי, מעבדי מחשב 

ומשתמשי מחשב; אספקת שירותי תמיכה טכנית בנוגע לשימוש 
לציוד תקשורת.                                                               
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; Providing information relating 
to contests and games; providing recognition and 
incentives by the way of awards and contests to 
demonstrate excellence in the field of entertainment; 
providing online non-downloadable comic books and 
graphic novels; providing a website that allows users 
to review screenplays, movies, television shows, 
graphic images, storyboards and entertainment 
properties; providing a website featuring blogs and 
non-downloadable publications in the field of 
entertainment, comics, screenplays, books, short 
stories; providing a website featuring information, 
contests, text, video, audio, publications all related to 
entertainment; providing news and information in the 
field of entertainment relating to information, 
contests, text, video, audio, publications all related to 
entertainment; providing reviews for television, 
movies, and entertainment; providing a website 
featuring non-downloadable movies and videos; Film 
Production, Movie Studio, Production Of Radio And 
Television Program, Production Of Shows, Rental Of, 
Radio Entertainment, Recording Studio Services, 
Theatre Productions, Video Editing, Video Film 
Production, Scriptwriting Services, Movie Studio, 
Theatre Production, Videotape Editing, Organization 
Of Competitions, Radio And Television 
Programmers, Club Services (Entertainment) 
Dubbing, Editing Of Films, Music Composition 
Services, Recording Studio Services, Sound 
Recordings Entertainment services, namely, 
providing online computer games; Entertainment 
services, namely, providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing online 
video games; Electronic games services provided by 
means of the internet; Production of video and 
computer game software; Providing a computer 
game for use network-wide by network users; 
providing a searchable online entertainment 
database featuring online non-downloadable digital 
games, movies, television shows, music and other 
digital text, audio and video files featuring books, 
magazines, news and information; Providing a 
website featuring entertainment information and 
product reviews in the field of audio, video and 
audiovisual content, namely movies, TV shows, 
videos and music; providing news and information in 
the field of entertainment relating to product reviews 
and recommendations, all regarding audio, video and 
audiovisual content in the nature of movies, TV 
shows, videos and music; providing a website 
featuring non-downloadable audio, video and 
audiovisual content in the nature of recordings 
featuring movies, TV shows, videos and music; 
providing a searchable database featuring audio, 
video and audiovisual content available through the 
Internet, telecommunications networks and wireless 
telecommunications networks in the field of 
entertainment; providing entertainment information 
regarding audio, video and audiovisual content via 
social networks; consultancy in the field of 
entertainment and the entertainment industry; 
providing information on entertainment, movies and 
television shows via social networks.

שירותי בידור; אספקת מידע הנוגע לתחרויות ומשחקים; 
אספקת הכרה ותמריצים בדרך של פרסים ותחרויות להפגנת 
מצוינות בתחום הבידור; אספקת ספרי קומיקס ורומנים גרפיים 

מקוונים שאינם ניתנים להורדה; אספקת אתר אינטרנט 
המאפשר למשתמשים לסקור תסריטים, סרטים, תכניות 

טלויזיה, תמונות גרפיות, תרחישים, ומאפייני בידור; אספקת 
אתר אינטרנט הכולל יומני רשת ופרסומים שאינם ניתנים 

להורדה בתחום הבידור, קומיקס, תסריטים, ספרים, סיפורים 
קצרים; אספקת אתר אינטרנט הכולל מידע, תוכן, טקסט, וידאו, 
אודיו, פרסומים, שכולם קשורים לבידור; אספקת חדשות ומידע 
בתחום הבידור בקשר למידע, תחרויות, טקסט, וידאו, אודיו, 
פרסומים שכולם קשורים לבידור; אספקת סיקור לטלוויזיה, 
סרטים ובידור; אספקת אתר אינטרנט הכולל סרטים ווידאו 
שאינם ניתנים להורדה; הפקת סרטים, אולפן סרטים, הפקת 
תכניות רדיו וטלוויזיה, הפקת תוכניות, השכרת בידור ברדיו, 
שירותי אולפן הקלטה, הפקות תיאטרון, עריכת וידאו, הפקת 
סרט וידאו, שירותי כתיבת תסריט, אולפן סרטים, הפקת 

תיאטרון, עריכת סרט וידאו, ארגון של תחרויות, מתכנתי רדיו 
וטלוויזיה, שירותי מועדון (בידור) לדיבוב, עריכת סרטים, 

שירותי הרכב מוזיקלי, שירותי אולפן הקלטות, הקלטות שמע 
שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; שירותי 
בידור, דהיינו אספקת משחקים אלקטרוניים מקוונים; שירותי 
בידור, דהיינו, אספקת משחקי וידאו מקוונים; שירותי משחקים 
אלקטרוניים הניתנים באמצעות האינטרנט; הפקת תוכנות 
משחקי וידאו ומחשב; אספקת משחק מחשב לשימוש רשת 
רחבה של משתמשים ברשת; אספקת מסד נתוני בידור מקוון 
המאפשר חיפוש הכולל משחקים דיגיטליים, סרטים, תכניות 
טלוויזיה, מוזיקה, וטקסט דיגיטלי אחר, קבצי אודיו ווידאו 

הכוללים ספרים, מגזינים, חדשות ומידע מקוונים שאינם ניתנים 
להורדה אספקת אתר אינטרנט הכולל מידע בידור וסקירת 
מוצרים בתחום האודיו, וידאו, ותוכן אורקולי, דהיינו סרטים, 

תכניות טלוויזיה, וידאו ומוזיקה; אספקת חדשות ומידע בתחום 
הבידור הקשור לסקירת מוצרים והמלצות, הקשורים כולם 
לאודיו, וידאו ותוכן אורקולי מסוג סרטים, תוכניות טלוויזיה, 

קטעי וידאו, ומוזיקה; אספקת אתר אינטרנט הכולל אודיו, וידאו 
ותוכן אורקולי שינם ניתנים להורדה מסוג הקלטות הכוללים 
סרטים, תכניות טלוויזיה, קטעי וידאו ומוזיקה; אספקת מסד 
נתונים המאפשר חיפוש הכולל אודיו, וידאו ותוכן אורקולי 
בתחום הבידור הנגיש באמצעות האינטרנט, רשתות 

טלקומוניקציה ורשתות טלקומוניקציה אלחוטיות; אספקת מידע 
בידור בקשר לאודיו, וידאו ותוכן אורקולי באמצעות רשתות 

חברתיות; ייעוץ בתחום הבידור ותעשיית הבידור; אספקת מידע 
על בידור, סרטים ותכניות טלוויזיה באמצעות הרשת 

החברתית.                                                                     
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Class: 42 סוג: 42

Providing use of non downloadable technology that 
allows gives users the ability to review various print, 
photographic, graphic image, and audio and video 
content and utilize a custom template to provide 
input, likes, dislikes, edits, changes, modifications, 
opinions, suggestions, and comments and engage in 
social, business and community networking; 
computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking 
all in the field of entertainment and the entertainment 
industry; computer services, namely, rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards in the field of comic book publishing, 
entertainment and the entertainment industry; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and applications for accessing streaming 
audio and video files, games, social networks, text 
files and multimedia files; 
Design and development of computer hardware and 
software; Design and development of computer 
game software; video and computer game design 
and development services; Providing temporary use 
of on-line non-downloadable software development 
tools for the design and development of electronic 
games; Providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for 
accessing streaming audio and video files, games, 
social networks, text files and multimedia files; Video 
game development services; Technical support 
services, namely, troubleshooting of computer game 
software problems; Application service provider 
(ASP) featuring software for use in relation to visual 
images, namely, software for digital animation and 
special effects of images, video games, and motion 
pictures; Application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software 
including such software for the streaming, storage, 
and sharing of video games, content, data and 
information; Databases and non-downloadable 
software applications; providing temporary use of on-
line non-downloadable cloud computing software for 
use in electronic storage of data; computer software 
development in the field of mobile applications; 
application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, and web sites, in the fields of personal 
productivity, wireless communication, mobile; 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
consultancy; website hosting; Providing information 
on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games.

אספקת שימוש בטכנולוגיה שאינה ניתנת להורדה המאפשרת 
נותנת למשתמשים את האפשרות לסקור הדפסים, צילומים, 

תמונות גרפיות, ותכני אודיו ווידאו ולהשתמש בתבנית מותאמת 
אישית על מנת לספק קלט, חיבה, סלידה, עריכות, שינויים, 
מודיפיקציות, דעות, הצעות, והערות ולעסוק ברישות חברתי, 
עסקי וקהילתי; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת 
עבור משתמשים רשומים לצורך השתתפות בדיונים, לקבל 
משובים מעמיתיהם, ליצור קהילה וירטואלית, ולעסוק ברשת 

חברתית הכל בתחום הבידור ותעשיית הבידור; שירותי מחשב, 
דהיינו, השכרת שטחי זיכרון על שרתים לשם אירוח לוחות 
מודעות אלקטרוניים בתחום פרסום ספרי קומיקס, בידור 
ותעשיית הבידור; מתן אפשרות שימוש זמנית בתוכנות 

ויישומים מקוונים ושאינם ניתנים להורדה, לגישה להזרמת קבצי 
אודיו ווידאו, משחקים, רשתות חברתיות, קבצי טקסט וקבצי 
מולטימדיה. עיצוב ופיתוח של חומרת מחשב ותוכנה; עיצוב 
ופיתוח של תוכנות משחקי מחשב; שירותי עיצוב ופיתוח של 

משחקי וידאו ומחשב; מתן אפשרות שימוש זמנית בתוכנות כלי 
פיתוח מקוונות לעיצוב ופיתוח משחקים אלקטרוניים שאינן 

ניתנות להורדה; מתן אפשרות שימוש זמנית בתוכנות ויישומים 
מקוונים שאינן ניתנות להורדה לגישה להזרמת קבצי אודיו 
ווידאו, משחקים, רשתות חברתיות, קבצי טקסט וקבצי 

מולטימדיה; שירותי פיתוח משחקי וידאו; שירותי תמיכה טכנית, 
דהיינו, פתרון בעיות של תוכנות משחקי מחשב; ספק שירותי 
יישום הכוללים תוכנות לשימוש בקשר לדימוי חזותי, דהיינו 
תוכנות לאנימציה דיגיטלית ואפקטים מיוחדים של תמונות, 
משחקי וידאו, וקולנוע; ספק שירותי יישום הכוללים תוכנת 

ממשק תכנות יישומים הכוללת תוכנות כגון להזרמה, אחסון, 
ושיתוף של משחקי וידאו , תוכן, נתונים ומידע; מסדי נתונים 
ותוכנות יישומים שאינן ניתנות להורדה; מתן אפשרות שימוש 
זמנית בתוכנת מחשוב ענן לשימוש באחסון אלקטרוני של 

נתונים; פיתוח תוכנת מחשב בתחום יישומים למכשירים ניידים; 
ספק שירותי יישומים דהיינו אירוח, ניהול, פיתוח ותחזוקת 
יישומים, תוכנות, ואתרי אינטרנט בתחום התפוקה האישית, 
תקשורת אלחוטית, מכשירים ניידים; גישה למידע, וניהול 

נתונים מרחוק עבור משלוח אלחוטי של תכנים למכשירי כף יד, 
מחשבים ניידים והתקנים אלקטרוניים ניידים; שירותים מדעיים 
וטכנולוגיים, מחקר ועיצוב המתייחסים אליהם; ניתוח תעשייתי 
ושירותי מחקר; עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנת מחשבים; 

ייעוץ בענייני מחשב; אירוח אתרי אינטרנט; אספקת מידע מקוון 
בקשר למשחקי מחשב ושיפורי מחשב עבור משחקים.             
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 Owners

Name: Amazon Technologies, Inc.

Address: 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, U.S.A.

(Nevada 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: 45 סוג: 45

Online social networking services; online social 
networking services in the field of entertainment; 
social networking services in the field of 
entertainment provided via a website and 
communications networks; providing on-line 
computer databases and on-line searchable 
databases in the field of social networking; providing 
a social networking website for entertainment 
purposes; providing information in the field of social 
networking.

שירותי רשת חברתית מקוונת; שירותי רשת חברתית מקוונת 
בתחום הבידור; שירותי רשת חברתית בתחום הבידור הניתנת 
באמצעות אתר אינטרנט ורשתות תקשורת; אספקת מסד 

נתונים מקוון ממוחשב ומסדי נתונים מקוונים המאפשרים חיפוש 
בתחום הרשת החברתית; אספקת אתר אינטרנט של רשת 
חברתית למטרות בידור; אספקת מידע בתחום הרשת 

החברתית.                                                                      
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Trade Mark No. 259166 מספר סימן

Application Date 29/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable and handheld electronic devices for 
transmitting, storing, manipulating, recording, and 
reviewing text, images, audio, video and data, 
including via global computer networks, wireless 
networks, and electronic communications networks 
and electronic and mechanical parts and fittings 
therefore; computers, audio and video players, 
electronic personal organizers, personal digital 
assistants, and global positioning system devices 
and electronic and mechanical parts and fittings 
therefore; power adaptors, power cords, power 
chargers; battery charging devices for portable and 
handheld electronic devices; memory cards and 
memory card readers; electrical, audio, and wires, 
printers, and connectors; Cases, covers, stands, 
skins, speakers, accessories, monitors, printers, 
displays, and keyboards for portable electronic 
devices; computer hardware and software; computer 
peripheral devices; electronic docking stations; 
battery chargers; electrical connectors, wires, cables, 
and adaptors; wireless remote controls for portable 
electronic devices and computers; headphones and 
earphones; blank computer discs; blank digital 
storage media; blank electronic storage media; blank 
smart cards; computer cables; calculators; camera 
cases; camera tripods; computer mice; computer 
network routers and hubs; computer accessories, 
namely, computer leads for external computer 
cabling in the nature of firewire leads, USB leads; 
USB-HUBS; flash card readers; projectors, namely, 
sound projectors and amplifiers; DVD burners; DVD 
drives; computer peripherals in the nature of wireless 
cards; media players; media player components and 
accessories, namely, protective covers and cases for 
portable media players, chargers, electrical and 
power cables; video electronics components and 
accessories, namely, electrical and power cables and 
chargers; digital electronic components and 
accessories, namely, holsters, carrying cases, and 
fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection 
specifically designed for computers, digital audio and 
media players, MP3 players, mobile phones, 
personal digital assistants; video electronics and 
components and accessories therefore in the nature 
of cords, adapters, battery chargers, peripherals, and 
styluses; USB cables; video cables; extension 
cables; electrical and power cables; converters; USB 
hardware; keyboards; computer and memory storage 
devices, namely, blank flash drives, USB drives, 
digital USB storage cards and card readers; printer 
components and accessories, namely, cables;
Computer software; computer hardware; 
downloadable electronic publications in the nature of 

מכשירי כף יד ומכשירים ניידים אלקטרוניים לשידור, אגירה, 
תפעול, הקלטה, וסקירת טקסט, תמונות, אודיו, וידאו ונתונים, 

לרבות באמצעות רשתות מחשבים גלובליות, רשתות 
אלחוטיות, ורשתות תקשורת אלקטרוניות וחלקים אלקטרוניים 
ומכניים ואביזרים עבורם; מחשבים, נגני אודיו ווידאו, ארגוניות 
אישיות אלקטרוניות, עזרים דיגיטליים אישיים, והתקני מערכות 
איכון עולמיות וחלקים אלקטרוניים ומכניים ואביזרים עבורם; 
מתאמי חשמל, כבלי חשמל, מטעני חשמל; התקני הטענת 
סוללה עבור מכשירי כף יד ומכשירים ניידים אלקטרוניים; 

כרטיסי זיכרון וקוראי כרטיסי זיכרון; חשמליים, אודיו וכן כבלים, 
מדפסות, ומחברים; נרתיקים, כיסויים, מעמדים, מעטה חיצוני, 
רמקולים, אביזרים, צגים, מדפסות, תצוגות, ומקלדות עבור 
מכשירים אלקטרוניים ניידים; תוכנות מחשב וחומרת מחשב; 
התקנים היקפיים למחשבים; תחנות עגינה אלקטרוניות; מטעני 
סוללה; מחברים אלקטרוניים, כבלים, ומתאמים; אמצעי שליטה 
מרחוק אלחוטיים עבור מכשירים אלקטרוניים ניידים ומחשבים; 

אוזניות; תקליטורי מחשב ריקים; מדיות אחסון דיגיטליות 
ריקות; מדיות אחסון אלקטרוניות ריקות; כרטיסים חכמים 
ריקים; כבלי מחשב; מחשבונים; נרתיקי מצלמה; חצובות 
מצלמה; עכבר מחשב; נתבי רשת ומרכזיות מחשב; אביזרי 
מחשב דהיינו מחברי מחשב עבור כבלי מחשב חיצוניים מסוג 
מחברי פיירוואייר, מחברי אפיק טורי אוניברסלי; מרכזיות אפיק 
טורי אוניברסלי; קורא כרטיסי הבזק; מקרנים, דהיינו, מקרני 
שמע ומגברים; צורבי די. וי. די.; כונני די.וי. די; ציוד מחשבים 
היקפי מסוג כרטיסים אלחוטיים; נגני מדיה; רכיבי נגני מדיה 

ואביזרים, דהיינו, כיסויי הגנה ונרתיקים עבור נגני מדיה ניידים, 
מטענים, כבלי חשמל ומתח; רכיבי וידאו אלקטרוניים ואביזרים, 

דהיינו, כבלי חשמל ומתח ומטענים; רכיבים דיגיטליים 
אלקטרוניים ואביזרים, דהיינו, נרתיקים, נרתיקי נשיאה, וסרטי 
פלסטיק מותאמים הידועים כסקינס לכיסוי והענקת חסינות 
משריטות או הגנה, ושעוצבו דהיינו עבור מחשבים, נגני אודיו 
ומדיה דיגיטליים, נגני אמ. פי. 3, טלפונים ניידים, עזרים 

דיגטליים אישיים; מוצרי וידאו אלקטרוניים ורכיבים ואביזרים 
עבורם מסוג כבלים, מתאמים, מטעני סוללה, ציוד היקפי, ועטי 
סטיילוס; כבלי אפיק טורי אוניברסלי, כבלי וידאו, כבלי הארכה, 
כבלי חשמל ומתח; ממירים; חומרת אפיק טורי אוניברסלי; 

מקלדות; התקני אחסון לזיכרון ולמחשבים, דהיינו כונני הבזק 
ריקים, כונני אפיק טורי אוניברסלי כרטיס אפיק טורי אוניברסלי 
דיגיטלי לאחסון וקוראי כרטיסים; רכיבי מדפסות ואביזרים, 
דהיינו, כבלים; תוכנות מחשב; חומרת מחשב; פרסומים 

אלקטרוניים מסוג סיפורת, סיפור לא בדיוני, קומיקס, ותסריטים 
הניתנים להורדה באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; סרטים 

מסוג סיפורים בידיוניים ולא בידיוניים הניתנים להורדה 
באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; ספרים אלקטרוניים; 

תבניות לעיצוב ספרים, סיפורים קצרים, תרחישים, תסריטים, 
קומיקס קבצי אודיו ווידאו הניתנים להורדה; תוכנות מחשב 

לאיסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון, שידור, אחסון ושיתוף של 
נתונים ומידע; ספרי שמע וקבצי אודיו דיגיטליים הניתנים 
להורדה; תוכנות בתחום הטקסט, התמונה, שידור שמע 

והתצוגה; תוכנות מחשב למתן גישה לסרטים, תוכניות טלויזיה, 
וידאו ומוזיקה; אודיו, וידאו ותוכן אורקולי הניתנים להורדה 

באמצעות מחשב ורשתות תקשורת הכוללות סרטים, תוכניות 
טלויזיה, וידאו ומוזיקה; תוכנות מחשב לאיסוף, עריכה, ארגון, 
שינוי, סימון, שידור, אחסון ושיתוף של נתונים ומידע; קבצי 
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fiction, non-fiction, comics and screenplays via 
computer and communications networks; 
downloadable films and movies featuring fiction and 
non-fiction stories provided via computer and 
communications networks; electronic books; 
downloadable templates for designing books, short 
stories, storyboards, screenplays, comics, audio and 
video files; computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and 
information; downloadable audiobooks and digital 
audio files; software in the field of text, image and 
sound transmission and display; Computer software 
for accessing movies, TV shows, videos and music; 
downloadable audio, video and audiovisual content 
provided via computer and communications networks 
featuring movies, TV shows, videos and music; 
computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; 
downloadable digital audio files featuring music, 
news, voice and spoken word; software for text, 
image and sound transmission and display; 
Computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; 
Computer game programs; Computer game 
software; Game software; Interactive game software; 
Interactive game programs; Computer application 
software for mobile devices, internet browsers, set-
top boxes, electronic readers, and tablet computers, 
namely, software for video games and general 
interest software applications for shopping, product 
comparison, entertainment, news, task management, 
personal management, music and videos; Computer-
software development tools.

אודיו דיגיטליים הכוללים מוזיקה, חדשות, קול ודיבור; תוכנה 
לטקסט, תמונה ושידור שמע ותצוגה; תוכנות מחשב לאיסוף, 
עריכה, ארגון, שינוי, סימון, שידור, אחסון ושיתוף של נתונים 

ומידע; תוכניות משחקי מחשב; תוכנות משחקי מחשב ; תוכנות 
משחק; תוכנות משחק אינטראקטיבית ; תוכניות משחק 

אינטראקטיביות ; תוכנת יישום מחשב עבור התקנים ניידים, 
דפדפני אינטרנט, ממירים, קוראים אלקטרוניים, ומחשבי 

טאבלט, דהיינו, תוכנה עבור משחקי וידאו ותוכנת יישומי עניין 
כללי עבור קניות, השוואת מוצרים, בידור, חדשות, ניהול 

משימות, ניהול אישי, מוזיקה ווידאו; כלי פיתוח תוכנות מחשב.  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 35 סוג: 35

Advertising services, namely, dissemination of 
advertising for others via an on-line electronic 
communications network; retail store services; online 
retail store services; providing consumer product 
information via the Internet or other communications 
networks; computerized processing of on-line 
purchase orders; compilation of business information 
into a searchable databases available via a global 
computer network; compilation of advertising 
information featuring the goods and services of other 
on-line vendors, into an on-line advertising guide; 
providing an on-line commercial information 
directory; providing a searchable on-line advertising 
guide featuring the goods and services of others; 
computerized database management services; on-
line ordering services; customer loyalty program 
services featuring rewards in the form of discounted 
shipping services; retail services, namely, 
administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on shipping services 
through use of a discount membership program and 
variable rate shipping program; on-line ordering 
services; Advertising; Business management; 
Business administration; Office functions; Business 
intermediary services for the sale and purchase of 
goods and services; Auction services; Classified 
advertising services; Mail order sales; Retail sale 
services provided by means of a global computer 
network; Sales promotion for others; Business 

שירותי פרסום, דהיינו הפצת פרסום לאחרים באמצעות רשתות 
תקשורת אלקטרוניות מקוונות; שירותי חנות קמעונאית; שירותי 

חנות קמעונאית מקוונת; אספקת מידע לצרכנים על מוצר 
באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; עיבוד 

ממוחשב של הזמנות רכישה מקוונות; איסוף של מידע עסקי 
למסדי נתונים המאפשר חיפוש והנגיש באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית; איסוף של מידע פרסומי הכולל את הסחורות 
והשירותים של ספקים מקוונים אחרים, לתוך מדריך פרסום 
מקוון; אספקת תיקית מידע מסחרי מקוונת; אספקת מדריך 

פרסום מקוון המאפשר חיפוש, הכולל את הסחורות והשירותים 
של אחרים; שירותי ניהול מסדי נתונים ממוחשבים; שירותי 
הזמנה מקוונים; שירותי תכנית נאמנות לקוחות הכוללת 
תגמולים בדמות הנחות בשירות משלוחים; שירותים 

קמעונאיים, דהיינו, ניהול תכנית הנחות המאפשרת למשתתפים 
לקבל הנחות עבור שירות המשלוחים באמצעות שימוש בתכנית 

הנחות לחברים ובתכנית תעריפי משלוח משתנים; שירות 
הזמנות מקוון; פרסום; ניהול עסקי; אמרכלות עסקית; פונקציות 
משרדיות; שירותי תיווך עסקי עבור מכירה וקניה של סחורות 
ושירותים; שירותי מכירה פומבית; שירותי פרסום מסווגים; 
מכירות באמצעות הזמנה בדואר; שירותי מכירה קמעונאית 

הניתנת באמצעות רשת מחשבים גלובלית; קידום מכירות עבור 
אחרים; שירותי מידע עסקי; חנויות כלבו קמעונאיות; חנויות 
כלבו קמעונאיות מקוונות; שירותי קמעונאות מקוונים; חנויות 
נוחות קמעונאיות; חנויות נוחות קמעוניות מקוונות; הזמנות 
מקוונות ממוחשבות הכוללות סחורה כללית ומוצרי צריכה 
כלליים; אספקת תיקית מידע מסחרי מקוונת; אספקת מסד 
נתונים המאפשר חיפוש בתחום המידע העסקי אשר נגיש 

באמצעות רשת מחשבים גלובלית; אספקת מדריך פרסום מקוון 
המאפשר חיפוש והכולל את הסחורות ואת השירותים של 

ט"ז אלול תשע"ה - 13031/08/2015



information services; Retail department stores; Retail 
on-line department stores; retail online services; 
Retail convenience stores; Retail on-line convenience 
stores; Computerized on-line ordering featuring 
general merchandise and general consumer goods; 
Providing an on-line commercial information 
directory; Providing a searchable database in the 
field of business information available via a global 
computer network; Providing a searchable on-line 
advertising guide featuring the goods and services of 
other on-line vendors; Database management 
services; compilation of online business directories 
containing telephone numbers, business addresses, 
electronic mail addresses, network home page 
addresses, addresses and telephone number of 
people, places, and organizations; database services 
to enable others to conveniently view and services 
from a website; Data storage and retrieval services 
for transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information; On-line retail 
and wholesale distributorship services featuring 
general merchandise and general consumer goods; 
Automated and computerized trading services; On-
line trading services; Information services, namely, 
providing information about retail products to 
customers, featuring the availability of specific 
products of interest to them; Online business 
information services, namely analyzing an individual's 
preferences and providing product reviews and 
recommendations; Auctioneering; automated and 
computerized trading of goods and services for 
others provided over a global communication 
information network. providing consumer product 
information via the Internet or other communications 
networks; computerized processing of on-line 
purchase orders; providing an on-line commercial 
information directory; e-commerce services; sales 
and auction services relating to a wide range of 
consumer goods; Arranging of subscriptions to 
books, reviews, or comic books; advertising services, 
namely, promoting the goods and services of others; 
providing a searchable on-line database featuring 
screenplays, music, movies, television shows, 
multimedia presentations, computer software, audio 
files, comic books, and publications; market research 
and information services; compiling of information 
into computer databases; market research and 
business marketing information services, namely, 
facilitating person-to-person, person-to-business, 
business-to-person, and business-to-business 
sharing of relevant information about entertainment 
and the entertainment industry; Retail store services 
featuring electronic games, computer games, video 
games, electronic game software, computer game 
software, and video game software; Online retail 
store services featuring streamed and downloadable 
pre-recorded electronic games; Advertising services, 
namely, dissemination of advertising for others via an 
on-line electronic communications network and 
providing an on-line commercial information directory 
for electronic game enthusiasts; advertising services, 
namely, promoting the goods and services of others; 
compiling of information into computer databases.

ספקים מקוונים אחרים; שירותי ניהול מסד נתונים; קומפילציה 
של מדריך מידע עסקי מקוון המכיל מספרי טלפון, כתובות בתי 
עסק, כתובות דואר אלקטרוני, כתובות דפי בית ברשת, כתובות 
וטלפונים של אנשים, מקומות, וארגונים; אספקת שירותי מסד 

נתונים המאפשרים לאחרים צפיה נוחה ושירותים מאתר 
אינטרנט; אחסון נתונים ושירותי שליפה עבור שידור, הצגה 

ואחסון, זיהוי ומידע פיננסי; שירותי קמעונאות והפצה סיטונאית 
מקוונים הכוללים סחורה כללית ומוצרי צריכה כלליים; שירותי 
מסחר אוטומטים וממוחשבים; שירותי מסחר מקוונים; שירותי 
מידע, דהיינו, אספקת מידע הנוגע למוצרים קמעונאיים עבור 
לקוחות, הכוללים את זמינותו של מוצר ספציפי המעניין אותם; 
שירותי מידע עסקי מקוון, דהיינו ניתוח העדפותיו של אדם ומתן 

ביקורות על מוצר והמלצות; עריכת מכירה פומבית; סחר 
ממוחשב ואוטומטי של סחורות ושירותים עבור אחרים הניתן 

באמצעות רשת תקשורת מידע גלובלית; אספקת מידע על מוצר 
לצרכן באמצעות האינטרנט או באמצעות רשתות תקשורת 

אחרות; עיבוד ממוחשב של הזמנות רכישה מקוונות; אספקת 
תיקית מידע מסחרי מקוון; שירותי מסחר אלקטרוני; שירותי 
מכירות ומכירות פומביות בנוגע למגוון רחב של מוצרי צריכה; 
הסדרת מנויים לספרים, ביקורות, או ספרי קומיקס; שירותי 
פרסום, דהיינו קידום סחורות ושירותים של אחרים; אספקת 
מסד נתונים מקוון המאפשר חיפוש הכולל תסריטים, מוזיקה, 
סרטים, תכניות טלוויזיה, מצגות מולטימדיה, תוכנות מחשב, 
קבצי אודיו, ספרי קומיקס, ופרסומים; מחקר שיווקי ושירותי 
מידע; איסוף מידע למסד נתונים ממוחשב; מחקר שיווקי 
ושירותי מידע שיווקי עסקי, דהיינו, הקלת שיתוף המידע 

הרלבנטי בין אדם אל אדם, אדם אל עסק, עסק אל אדם ועסק 
אל עסק בנוגע לבידור ולתעשיית הבידור; שירותי חנויות 

קמעונאיות הכוללות משחקים אלקטרוניים, משחקי מחשב, 
משחקי וידאו, תוכנות משחק אלקטרוניות, תוכנות משחק 

ממוחשבות, ותוכנות משחקי וידאו; שירותי חנויות קמעונאיות 
מקוונות הכוללות משחקים אלקטרוניים הניתנים להורדה 

והזרמה בהרשמה מראש; שירותי פרסום, דהיינו, הפצת פרסום 
לאחרים באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות מקוונות 
ואספקת תיקיית מידע מסחרי מקוון עבור חובבי המשחק 

האלקטרוני; שירותי פרסום, דהיינו, קידום הסחורות והשירותים 
של אחרים; איסוף של מידע למסדי נתונים.                           
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Class: 36 סוג: 36

Extended guarantee services. שירותי אחריות מורחבת.               

Class: 37 סוג: 37

Product maintenance services. שירותי תחזוקת מוצר.                     

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of streamed audio and video files via 
computer and communications networks; electronic 
transmissions of downloadable audio and video files 
via computer and communications networks; 
telecommunications services, namely, providing 
online electronic bulletin boards for the transmission 
of messages among computer users concerning 
entertainment; delivery of messages by electronic 
transmission; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of streamed video and 
multimedia content files via computer and 
communications networks; providing interactive chat 
rooms for transmission of messages among 
computer users and subscribers concerning a wide 
variety of topics; electronic transmission of 
entertainment reviews and information through 
computer and communications networks; providing 
electronic communication of blogs; Providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards; Providing 
online forums for communication in the field of 
electronic games; Streaming of audio, video, and 
audiovisual content, data and information on the 
Internet; Streaming of electronic games via the 
Internet; Providing video on-demand transmission of 
computer games; providing users with 
telecommunication access time to electronic 
communications networks with means of identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing data 
and links to third-party computer servers, computer 
processors and computer users; providing technical 
support services regarding the usage of 
communications equipment.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שידור אלקטרוני של זרם קבצי 
אודיו ווידאו באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; שידור 

אלקטרוני של קבצי אודיו ווידאו הניתנים להורדה באמצעות 
מחשב ורשתות תקשורת; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו 

אספקת לוחות מודעות מקוונים עבור שידורי הודעות בנוגע 
לבידור, בין משתמשי מחשב; שליחת הודעות באמצעות שידור 
אלקטרוני; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שידור אלקטרוני של 
זרם וידאו וקבצי תוכן מולטימדיה באמצעות מחשב ורשתות 

תקשורת; אספקת חדרי שיחה אינטראקטיביים לשידור הודעות 
בין משתמשי מחשב ומנויים בנוגע למגוון רחב של נושאים; 
שידור אלקטרוני של ביקורות בידור ומידע באמצעות מחשב 
ורשתות תקשורת; אספקת תקשורת אלקטרונית של יומני 

רשת; אספקת חדרי שיחה מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניים; 
אספקת פורומים מקוונים לתקשורת בתחום המשחקים 

האלקטרוניים; הזרמת אודיו, וידאו, ותוכן אורקולי, נתונים ומידע 
באינטרנט; הזרמת משחקים אלקטרוניים באמצעות האינטרנט; 
אספקת שידור וידאו על פי דרישה של משחקי מחשב; אספקה 
למשתמשים עם טלקומוניקציה זמן גישה למערכות תקשורת 
אלקטרוניים עם אמצעים לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה וניהול 
נתונים וקישורים לשרתי מחשב של צד שלישי, מעבדי מחשב 

ומשתמשי מחשב; אספקת שירותי תמיכה טכנית בנוגע לשימוש 
לציוד תקשורת.                                                               
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; Providing information relating 
to contests and games; providing recognition and 
incentives by the way of awards and contests to 
demonstrate excellence in the field of entertainment; 
providing online non-downloadable comic books and 
graphic novels; providing a website that allows users 
to review screenplays, movies, television shows, 
graphic images, storyboards and entertainment 
properties; providing a website featuring blogs and 
non-downloadable publications in the field of 
entertainment, comics, screenplays, books, short 
stories; providing a website featuring information, 
contests, text, video, audio, publications all related to 
entertainment; providing news and information in the 
field of entertainment relating to information, 
contests, text, video, audio, publications all related to 
entertainment; providing reviews for television, 
movies, and entertainment; providing a website 
featuring non-downloadable movies and videos; Film 
Production, Movie Studio, Production Of Radio And 
Television Program, Production Of Shows, Rental Of, 
Radio Entertainment, Recording Studio Services, 
Theatre Productions, Video Editing, Video Film 
Production, Scriptwriting Services, Movie Studio, 
Theatre Production, Videotape Editing, Organization 
Of Competitions, Radio And Television 
Programmers, Club Services (Entertainment) 
Dubbing, Editing Of Films, Music Composition 
Services, Recording Studio Services, Sound 
Recordings Entertainment services, namely, 
providing online computer games; Entertainment 
services, namely, providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing online 
video games; Electronic games services provided by 
means of the internet; Production of video and 
computer game software; Providing a computer 
game for use network-wide by network users; 
providing a searchable online entertainment 
database featuring online non-downloadable digital 
games, movies, television shows, music and other 
digital text, audio and video files featuring books, 
magazines, news and information; Providing a 
website featuring entertainment information and 
product reviews in the field of audio, video and 
audiovisual content, namely movies, TV shows, 
videos and music; providing news and information in 
the field of entertainment relating to product reviews 
and recommendations, all regarding audio, video and 
audiovisual content in the nature of movies, TV 
shows, videos and music; providing a website 
featuring non-downloadable audio, video and 
audiovisual content in the nature of recordings 
featuring movies, TV shows, videos and music; 
providing a searchable database featuring audio, 
video and audiovisual content available through the 
Internet, telecommunications networks and wireless 
telecommunications networks in the field of 
entertainment; providing entertainment information 
regarding audio, video and audiovisual content via 
social networks; consultancy in the field of 
entertainment and the entertainment industry; 
providing information on entertainment, movies and 
television shows via social networks.

שירותי בידור; אספקת מידע הנוגע לתחרויות ומשחקים; 
אספקת הכרה ותמריצים בדרך של פרסים ותחרויות להפגנת 
מצוינות בתחום הבידור; אספקת ספרי קומיקס ורומנים גרפיים 

מקוונים שאינם ניתנים להורדה; אספקת אתר אינטרנט 
המאפשר למשתמשים לסקור תסריטים, סרטים, תכניות 

טלויזיה, תמונות גרפיות, תרחישים, ומאפייני בידור; אספקת 
אתר אינטרנט הכולל יומני רשת ופרסומים שאינם ניתנים 

להורדה בתחום הבידור, קומיקס, תסריטים, ספרים, סיפורים 
קצרים; אספקת אתר אינטרנט הכולל מידע, תוכן, טקסט, וידאו, 
אודיו, פרסומים, שכולם קשורים לבידור; אספקת חדשות ומידע 
בתחום הבידור בקשר למידע, תחרויות, טקסט, וידאו, אודיו, 
פרסומים שכולם קשורים לבידור; אספקת סיקור לטלוויזיה, 
סרטים ובידור; אספקת אתר אינטרנט הכולל סרטים ווידאו 
שאינם ניתנים להורדה; הפקת סרטים, אולפן סרטים, הפקת 
תכניות רדיו וטלוויזיה, הפקת תוכניות, השכרת בידור ברדיו, 
שירותי אולפן הקלטה, הפקות תיאטרון, עריכת וידאו, הפקת 
סרט וידאו, שירותי כתיבת תסריט, אולפן סרטים, הפקת 

תיאטרון, עריכת סרט וידאו, ארגון של תחרויות, מתכנתי רדיו 
וטלוויזיה, שירותי מועדון (בידור) לדיבוב, עריכת סרטים, 

שירותי הרכב מוזיקלי, שירותי אולפן הקלטות, הקלטות שמע 
שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; שירותי 
בידור, דהיינו אספקת משחקים אלקטרוניים מקוונים; שירותי 
בידור, דהיינו, אספקת משחקי וידאו מקוונים; שירותי משחקים 
אלקטרוניים הניתנים באמצעות האינטרנט; הפקת תוכנות 
משחקי וידאו ומחשב; אספקת משחק מחשב לשימוש רשת 
רחבה של משתמשים ברשת; אספקת מסד נתוני בידור מקוון 
המאפשר חיפוש הכולל משחקים דיגיטליים, סרטים, תכניות 
טלוויזיה, מוזיקה, וטקסט דיגיטלי אחר, קבצי אודיו ווידאו 

הכוללים ספרים, מגזינים, חדשות ומידע מקוונים שאינם ניתנים 
להורדה אספקת אתר אינטרנט הכולל מידע בידור וסקירת 
מוצרים בתחום האודיו, וידאו, ותוכן אורקולי, דהיינו סרטים, 

תכניות טלוויזיה, וידאו ומוזיקה; אספקת חדשות ומידע בתחום 
הבידור הקשור לסקירת מוצרים והמלצות, הקשורים כולם 
לאודיו, וידאו ותוכן אורקולי מסוג סרטים, תוכניות טלוויזיה, 

קטעי וידאו, ומוזיקה; אספקת אתר אינטרנט הכולל אודיו, וידאו 
ותוכן אורקולי שינם ניתנים להורדה מסוג הקלטות הכוללים 
סרטים, תכניות טלוויזיה, קטעי וידאו ומוזיקה; אספקת מסד 
נתונים המאפשר חיפוש הכולל אודיו, וידאו ותוכן אורקולי 
בתחום הבידור הנגיש באמצעות האינטרנט, רשתות 

טלקומוניקציה ורשתות טלקומוניקציה אלחוטיות; אספקת מידע 
בידור בקשר לאודיו, וידאו ותוכן אורקולי באמצעות רשתות 

חברתיות; ייעוץ בתחום הבידור ותעשיית הבידור; אספקת מידע 
על בידור, סרטים ותכניות טלוויזיה באמצעות הרשת 

החברתית.                                                                     
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Class: 42 סוג: 42

Providing use of non downloadable technology that 
allows gives users the ability to review various print, 
photographic, graphic image, and audio and video 
content and utilize a custom template to provide 
input, likes, dislikes, edits, changes, modifications, 
opinions, suggestions, and comments and engage in 
social, business and community networking; 
computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking 
all in the field of entertainment and the entertainment 
industry; computer services, namely, rental of 
memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards in the field of comic book publishing, 
entertainment and the entertainment industry; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and applications for accessing streaming 
audio and video files, games, social networks, text 
files and multimedia files; Design and development of 
computer hardware and software; Design and 
development of computer game software; video and 
computer game design and development services; 
Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software development tools for the design and 
development of electronic games; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
and applications for accessing streaming audio and 
video files, games, social networks, text files and 
multimedia files; Video game development services; 
Technical support services, namely, troubleshooting 
of computer game software problems; Application 
service provider (ASP) featuring software for use in 
relation to visual images, namely, software for digital 
animation and special effects of images, video 
games, and motion pictures; Application service 
provider (ASP) featuring application programming 
interface (API) software including such software for 
the streaming, storage, and sharing of video games, 
content, data and information; Databases and non-
downloadable software applications; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage of 
data; computer software development in the field of 
mobile applications; application service provider, 
namely, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, and web sites, in 
the fields of personal productivity, wireless 
communication, mobile; information access, and 
remote data management for wireless delivery of 
content to handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; scientific and technological 
services and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
computer consultancy; website hosting; Providing 
information on-line relating to computer games and 
computer enhancements for games.

אספקת שימוש בטכנולוגיה שאינה ניתנת להורדה המאפשרת 
נותנת למשתמשים את האפשרות לסקור הדפסים, צילומים, 

תמונות גרפיות, ותכני אודיו ווידאו ולהשתמש בתבנית מותאמת 
אישית על מנת לספק קלט, חיבה, סלידה, עריכות, שינויים, 
מודיפיקציות, דעות, הצעות, והערות ולעסוק ברישות חברתי, 
עסקי וקהילתי; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת 
עבור משתמשים רשומים לצורך השתתפות בדיונים, לקבל 
משובים מעמיתיהם, ליצור קהילה וירטואלית, ולעסוק ברשת 

חברתית הכל בתחום הבידור ותעשיית הבידור; שירותי מחשב, 
דהיינו, השכרת שטחי זיכרון על שרתים לשם אירוח לוחות 
מודעות אלקטרוניים בתחום פרסום ספרי קומיקס, בידור 
ותעשיית הבידור; מתן אפשרות שימוש זמנית בתוכנות 

ויישומים מקוונים ושאינם ניתנים להורדה, לגישה להזרמת קבצי 
אודיו ווידאו, משחקים, רשתות חברתיות, קבצי טקסט וקבצי 
מולטימדיה. עיצוב ופיתוח של חומרת מחשב ותוכנה; עיצוב 
ופיתוח של תוכנות משחקי מחשב; שירותי עיצוב ופיתוח של 

משחקי וידאו ומחשב; מתן אפשרות שימוש זמנית בתוכנות כלי 
פיתוח מקוונות לעיצוב ופיתוח משחקים אלקטרוניים שאינן 

ניתנות להורדה; מתן אפשרות שימוש זמנית בתוכנות ויישומים 
מקוונים שאינן ניתנות להורדה לגישה להזרמת קבצי אודיו 
ווידאו, משחקים, רשתות חברתיות, קבצי טקסט וקבצי 

מולטימדיה; שירותי פיתוח משחקי וידאו; שירותי תמיכה טכנית, 
דהיינו, פתרון בעיות של תוכנות משחקי מחשב; ספק שירותי 
יישום הכוללים תוכנות לשימוש בקשר לדימוי חזותי, דהיינו 
תוכנות לאנימציה דיגיטלית ואפקטים מיוחדים של תמונות, 
משחקי וידאו, וקולנוע; ספק שירותי יישום הכוללים תוכנת 

ממשק תכנות יישומים הכוללת תוכנות כגון להזרמה, אחסון, 
ושיתוף של משחקי וידאו , תוכן, נתונים ומידע; מסדי נתונים 
ותוכנות יישומים שאינן ניתנות להורדה; מתן אפשרות שימוש 
זמנית בתוכנת מחשוב ענן לשימוש באחסון אלקטרוני של 

נתונים; פיתוח תוכנת מחשב בתחום יישומים למכשירים ניידים; 
ספק שירותי יישומים דהיינו אירוח, ניהול, פיתוח ותחזוקת 
יישומים, תוכנות, ואתרי אינטרנט בתחום התפוקה האישית, 
תקשורת אלחוטית, מכשירים ניידים; גישה למידע, וניהול 

נתונים מרחוק עבור משלוח אלחוטי של תכנים למכשירי כף יד, 
מחשבים ניידים והתקנים אלקטרוניים ניידים; שירותים מדעיים 
וטכנולוגיים, מחקר ועיצוב המתייחסים אליהם; ניתוח תעשייתי 
ושירותי מחקר; עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנת מחשבים; 

ייעוץ בענייני מחשב; אירוח אתרי אינטרנט; אספקת מידע מקוון 
בקשר למשחקי מחשב ושיפורי מחשב עבור משחקים.             
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 Owners

Name: Amazon Technologies, Inc.

Address: 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, U.S.A.

(Nevada 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: 45 סוג: 45

Online social networking services; online social 
networking services in the field of entertainment; 
providing information on entertainment, movies and 
television shows via social networks; social 
networking services in the field of entertainment 
provided via a website and communications 
networks; providing on-line computer databases and 
on-line searchable databases in the field of social 
networking; providing a social networking website for 
entertainment purposes; providing information in the 
field of social networking.

שירותי רשת חברתית מקוונת;  שירותי רשת חברתית מקוונת 
בתחום הבידור; אספקת מידע על בידור, סרטים ותכניות 

טלוויזיה באמצעות הרשת החברתית; שירותי רשת חברתית 
בתחום הבידור הניתנת באמצעות אתר אינטרנט ורשתות 

תקשורת; אספקת מסד נתונים מקוון ממוחשב ומסדי נתונים 
מקוונים המאפשרים חיפוש בתחום הרשת החברתית; אספקת 
אתר אינטרנט של רשת חברתית למטרות בידור; אספקת מידע 
בתחום הרשת החברתית.                                                 
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OMNIDRI

Trade Mark No. 259168 מספר סימן

Application Date 29/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical substances for animal foodstuffs; chemical 
additives for use in the preparation of animal 
foodstuffs; preservatives for animal foodstuffs.

חומרים כימיים עבור דברי מזון לבעלי חיים; תוספות כימיות 
לשימוש בהכנה של דברי מזון לבעלי חיים; חומרים משמרים 

עבור דברי מזון לבעלי חיים.                              

Class: 5 סוג: 5

Additives and supplements for animal feed and 
animal foodstuffs in class 05; food supplements and 
additives for animals, all comprising minerals, trace 
elements and vitamins; medicated foodstuffs and 
medicated feed for animals; medicated diet 
supplements and medicated diet additives for 
animals; vitamins for animals; additives and 
supplements for animal feed and animal foodstuffs; 
food supplements and additives for animals, none 
comprising minerals, trace elements and vitamins; 
non-medicated diet supplements and non-medicated 
diet additives for animals.

תוספות ותוספים להזנה של בעלי חיים ולדברי מזון של בעלי 
חיים בסוג 5; תוספים ותוספות מזון לבעלי חיים, הכוללים כולם 
מינרלים, יסודות קורט וויטמינים; דברי מזון תרופתיים והזנה 
תרופתית לבעלי חיים; תוספים דיאטטיים תרופתיים ותוספות 

דיאטטיות תרופתיות לבעלי חיים; ויטמינים לבעלי חיים; 
תוספות ותוספים להזנה של בעלי חיים ולדברי מזון של בעלי 
חיים; תוספים ותוספות מזון לבעלי חיים, שאינם כוללים 

מינרלים, יסודות קורט וויטמינים; תוספים דיאטטיים שאינם 
תרופתיים ותוספות דיאטטיות שאינן תרופתיות לבעלי חיים.      
                                                                                    

                                                              

Class: 31 סוג: 31

Non-medicated foodstuffs and non-medicated feed 
for animals.

דברי מזון שאינם תרופתיים והזנה שאינה תרופתית לבעלי 
חיים.                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 Union, 27/03/2013, No. 011695971 האיחוד האירופי, 27/03/2013, מספר 011695971

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

ט"ז אלול תשע"ה - 13631/08/2015



 Owners

Name: Prince Agri Products, Inc. 

Address: 299 Radio Road, Quincy, Illinois, 62306, U.S.A.

a corporation of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז אלול תשע"ה - 13731/08/2015



OMNILAC

Trade Mark No. 259170 מספר סימן

Application Date 29/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Prince Agri Products, Inc. 

Address: 299 Radio Road, Quincy, Illinois, 62306, U.S.A.

a corporation of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical substances for animal foodstuffs; chemical 
additives for use in the preparation of animal 
foodstuffs; preservatives for animal foodstuffs.

חומרים כימיים עבור דברי מזון לבעלי חיים; תוספות כימיות 
לשימוש בהכנה של דברי מזון לבעלי חיים; חומרים משמרים 

עבור דברי מזון לבעלי חיים.                              

Class: 5 סוג: 5

 Additives and supplements for animal feed and 
animal foodstuffs in class 05; food supplements and 
additives for animals, all comprising minerals, trace 
elements and vitamins; medicated foodstuffs and 
medicated feed for animals; medicated diet 
supplements and medicated diet additives for 
animals; vitamins for animals; additives and 
supplements for animal feed and animal foodstuffs; 
food supplements and additives for animals, none 
comprising minerals, trace elements and vitamins; 
non-medicated diet supplements and non-medicated 
diet additives for animals.

תוספות ותוספים להזנה של בעלי חיים ולדברי מזון של בעלי 
חיים בסוג 5; תוספים ותוספות מזון לבעלי חיים, הכוללים כולם 
מינרלים, יסודות קורט וויטמינים; דברי מזון תרופתיים והזנה 
תרופתית לבעלי חיים; תוספים דיאטטיים תרופתיים ותוספות 

דיאטטיות תרופתיות לבעלי חיים; ויטמינים לבעלי חיים; 
תוספות ותוספים להזנה של בעלי חיים ולדברי מזון של בעלי 
חיים; תוספים ותוספות מזון לבעלי חיים, שאינם כוללים 

מינרלים, יסודות קורט וויטמינים; תוספים דיאטטיים שאינם 
תרופתיים ותוספות דיאטטיות שאינן תרופתיות לבעלי חיים.      
                                                                                    

                                                                

Class: 31 סוג: 31

Non-medicated foodstuffs and non-medicated feed 
for animals.

דברי מזון שאינם תרופתיים והזנה שאינה תרופתית לבעלי 
חיים.          

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 Union, 27/03/2013, No. 011695996 האיחוד האירופי, 27/03/2013, מספר 011695996

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

ט"ז אלול תשע"ה - 13831/08/2015



Trade Mark No. 259244 מספר סימן

Application Date 25/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174676 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2733869 ארה"ב מספר: 2733869

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

 Owners

Name: Autodesk, Inc.

Address: 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 
94903, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs for animating, modeling and 
rendering images, for use in computer aided design, 
animation, graphics, game design and design 
modeling applications.

ט"ז אלול תשע"ה - 13931/08/2015



Trade Mark No. 259270 מספר סימן

Application Date 16/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174879 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

Class: 28 סוג: 28

Sports balls; play balloons; board games; tables for 
indoor football; dolls and plush toys; vehicles (toys); 
jigsaw puzzles; balloons; inflatable toys; play disks 
(pogs); playing cards; confetti; articles for gymnastics 
and sports; football equipment, namely balls for 
football, gloves, knee guards, elbow guards, shoulder 
guards, shin guards; football goals; sports bags and 
containers adapted for carrying sports articles; party 
hats (toys); small electronic games designed for use 
with a television set; video games; game consoles; 
video game apparatus; electronic games other than 
those designed to be used only with a television set; 
joysticks, voice-activated or manually operated 
joysticks, steering wheels for video games and 
dancing mats for video games; hands made of rubber 
or foam (toys); entertainment robots; appliances for 
gymnastics; kites; roller skates; scooters; 
skateboards; coin-operated video games for game 
halls (arcade games); lottery tickets; scratch cards.

ט"ז אלול תשע"ה - 14031/08/2015



Class: 41 סוג: 41

Organization of lotteries, raffles and competitions; 
betting and gaming services in connection with 
sports; hospitality services (sports, entertainment), 
namely providing entry tickets and information 
brochures on sports for VIPs, as well as guiding and 
gathering VIPs during sports or entertainment events; 
hospitality services, namely customer reception 
services (entertainment services), including providing 
entry tickets to sports or entertainment events; 
entertainment services relating to sporting events; 
entertainment services in the form of public 
gatherings during the retransmission of sports 
events; sporting and cultural activities; organization 
of sporting and cultural events and activities; 
organization of sports competitions; organization of 
events in the field of football; sports camp services; 
operation of sports facilities; rental of video and 
audiovisual installations; production, presentation, 
distribution and/or rental of film recordings and sound 
and video recordings; presentation, distribution 
and/or rental of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs, and computer games; radio and 
television coverage of sporting events; production 
services for radio and television programs and video 
films; ticket reservation services and information 
services for sports or entertainment events; sports 
events timing services; organization of beauty 
contests; interactive entertainment; on-line betting 
and gaming services on the Internet or on any 
wireless electronic communication network; 
entertainment information (including in the field of 
sports), provided on-line from a computer database 
or via the Internet or via any wireless electronic 
communication network; electronic game services 
transmitted via the Internet or on mobile telephones; 
book publishing; publication of books and electronic 
journals on-line; audio and video recording services; 
production of animated cartoons for movies, 
production of animated cartoons for television; rental 
of sound and image recordings for entertainment 
purposes; education information provided on-line 
from a computer database or via the Internet or any 
wireless electronic communication network; 
translation services; photographic services; provision 
of entertainment infrastructures; ticket agency 
services in connection with sports 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)

Switzerland, 04/12/2012, No. 643489 שוויץ, 04/12/2012, מספר 643489

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

Switzerland, 04/12/2012, No. 643689 שוויץ, 04/12/2012, מספר 643689

Class: 28 סוג: 28

ט"ז אלול תשע"ה - 14131/08/2015



 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

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

ט"ז אלול תשע"ה - 14231/08/2015



Trade Mark No. 259294 מספר סימן

Application Date 23/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1003232 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Langheng Electronic Co., Ltd.

Address: 8/F, 2nd Building, Dongfangming Industrial 
Center,33th District, Bao'an, 518133 Shenzhen, People's 
Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Pocket torches, electric.

ט"ז אלול תשע"ה - 14331/08/2015



Trade Mark No. 259312 מספר סימן

Application Date 29/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Comfort System 2007 Ltd שם: מערכות נוחות (2007) בע"מ

Address: 1 Eli Horovitz St., Kefar-Saba, Israel כתובת : אלי הורביץ 1, כפר סבא, א.ת., ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Yerushalmi, Adv.

Address: 1 Eli Horowitz St., P.O.B. 248, Kefar Saba, 
44500, Israel

שם: אייל ירושלמי, עו"ד

כתובת : אלי הורוביץ 1 א.ת., ת.ד. 248, כפר סבא, 44500, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Pillows, mattresses, sofas including furniture included 
in class 20.

כריות, מזרנים, ספות לרבות ריהוט הנכללים בסוג 20.             
                            

ט"ז אלול תשע"ה - 14431/08/2015



Trade Mark No. 259344 מספר סימן

Application Date 08/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175208 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THEORIS GROUP, INC.

Address: 8888 KEYSTONE CROSSING, SUITE 1550, 
INDIANAPOLIS IN 46240, U.S.A.

(Indiana, 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: 42 סוג: 42

Quality assurance consulting services, technology 
consulting services, and consulting services 
concerning regulatory matters, all in the fields of 
biotechnology, pharmaceutical, medical device, and 
nutritional research and development, and 
healthcare.

ט"ז אלול תשע"ה - 14531/08/2015



Trade Mark No. 259349 מספר סימן

Application Date 29/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175329 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and leather imitations and goods made of 
these materials included in this class, bags, 
handbags, handbag frames, vanity cases, waist 
packs, briefcases, travel and suitcases, travelling 
sets (leather goods), travel bags, sports bags, 
backpacks, briefcases, baby slings, beach bags, 
wallets, camping bags, attaché cases, boxes of 
vulcanized fiber and boxes of leather or leather 
board, shopping bags, shopping bags, wallets 
(purses), hat boxes of leather, game bags, card 
holders (wallets), child- carrier bags, garment bags 
for travel, umbrellas, sun umbrellas, key cases 
(leather goods), school bags, school bags, shoulder 
straps, canes (walking sticks), bags with wheels, 
backpacks (knapsack), shoulder straps, packaging 
bags (casings, pouches) of leather, tool bags of 
leather (empty).

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods (included in this class), bed 
linen, bed and table covers, textile towels.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, with the exception of 
sports clothes.

ט"ז אלול תשע"ה - 14631/08/2015



Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services relating to fashion and 
textile industry, management consulting, business 
management and organizational consulting, business 
management and organisation consultancy in 
particular relating to business development, 
arranging and conducting of advertising events, 
marketing, market research and market analysis, 
publication of publicity texts; updating of advertising 
material, distribution of goods for advertising 
purposes; mediation of advertising; advertising 
consultancy, online advertising on a computer 
network, organization of exhibitions and trade fairs 
for commercial or advertising purposes, advice 
relating to business organization, presentation of 
companies on the Internet and other media; 
systematization and compilation of data in computer 
databases, organization of trade fairs for commercial 
or promotional purposes, distribution of promotional 
material, public relations, negotiating contracts for 
third parties on the buying and selling of goods or the 
provision of services, especially over networks 
including the Internet, presentation of goods on 
communication media namely on the Internet for 
retail purposes; sales promotion for a third party, 
goods and services presentation for third parties on 
the Internet; arranging contracts for third parties for 
the sale of goods, including through the Internet, 
online shop or a teleshopping channel; management 
of shops, business and organizational consulting for 
franchising concepts; mediation of commercial 
transactions for others; business consulting for 
distribution systems in the retail, supply of 
information about all the aforesaid goods through 
advertisements in magazines, brochures and 
newspapers, exhibition and presentation of goods for 
advertising purposes; bringing together for benefit of 
others of a variety of goods excluding the transport 
thereof enabling customers to conveniently view and 
purchase those 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, 02/11/2012, No. 30 2012 056 293.0/25 גרמניה, 02/11/2012, מספר 293.0/25 056 2012 30

Class: 18 סוג: 18

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ט"ז אלול תשע"ה - 14731/08/2015



 Owners

Name: monari GmbH

Address: Postfach 1165, 48572 Gronau, Germany

(Germany Limited Liability Company)

ט"ז אלול תשע"ה - 14831/08/2015



Trade Mark No. 259350 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175340 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Professional business consultancy and organization 
consultancy and business management; retail trade 
services in the field of extraction and transformation 
of raw materials.

Class: 36 סוג: 36

Financing, financial analysis and consulting relating 
to finance, investments, securities brokerage; trading 
of financial instruments and commodities.

Class: 37 סוג: 37

Mining extraction; construction of structures for the 
production of natural gas, crude oil and raw 
materials; installation, assembly, maintenance and 
repair of apparatus, machines and tools for use in the 
treatment and transformation of raw materials, 
particularly minerals, natural gas and crude oil.

Class: 39 סוג: 39

Transport and storage of goods; shipbrokerage.

Class: 40 סוג: 40

Treatment and transformation of mineral resources 
and other raw materials; oil and fuel refining services; 
information and professional consultancy in 
connection with electrolytic refining of raw materials.

Class: 41 סוג: 41

Training and further training including education and 
training relating to electrolytic refining of raw 
materials.

Class: 42 סוג: 42

Geological prospecting and exploration, particularly 
exploration of minerals and raw materials, oil 
prospecting and creation of analyses for oil-field 
exploitation.

Class: 44 סוג: 44

Services in the fields of agriculture, horticulture and 
forestry.

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

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

Switzerland, 07/03/2013, No. 645656 שוויץ, 07/03/2013, מספר 645656

Class: 35 סוג: 35

ט"ז אלול תשע"ה - 14931/08/2015



 Owners

Name: Glencore International AG

Address: Baarermattstrasse 3, CH-6341 Baar, 
Switzerland

(Aktiengesellschaft (AG))

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ט"ז אלול תשע"ה - 15031/08/2015



Trade Mark No. 259357 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175438 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, dentifrices, tooth care preparations, 
mouth wash; mouth care preparations; polishing 
preparations; bleaching and teeth whitening 
preparations for cosmetic purposes.

Class: 5 סוג: 5

chemical preparations for dental-medical and dental-
technical purposes (included in this class); dental 
restorative material (included in this class); material 
for the manufacture of artificial teeth and dentures; 
dental ceramics; dental materials; dental plastics and 
dental cements; dental materials for the manufacture 
of composites, dental crowns, bridges, inlays, onlays, 
veneers; dental adhesives and bonding agents; 
dental mastics, dental lacquers; porcelain and 
ceramics as well as plastic and ceramic facing 
materials for teeth and dentures; tooth colours and 
paint colours for dental ceramics and dental 
purposes; medical preparations for 
whitening/brightening teeth; bleaching and 
prophylaxis products for aesthetic dentistry; plastics 
and template disks for dental purposes; rubber for 
dental purposes for the manufacture of artificial 
dentures and dental veneers.

Class: 10 סוג: 10

Acrylic teeth; dental crowns and bridges; colour 
system consisting of ceramic colour samples for the 
determination of tooth colours, artificial teeth and 
dentures; colour determination devices for dental 
purposes; computerized dental colour analyzers; light 
curing units; ceramic abrasives, polishers, diamonds, 
cutters and finishers for dental purposes.

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

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

Germany, 18/03/2013, No. 302013022817.0/05 גרמניה, 18/03/2013, מספר 302013022817.0/05

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

ט"ז אלול תשע"ה - 15131/08/2015



 Owners

Name: Shofu Inc.

Address: 11, Kamitakamatsu-cho,Fukuine, Hihashiyama-
ku, Kyoto 605-0983, Japan

(Inc.)
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Trade Mark No. 259386 מספר סימן

Application Date 23/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175797 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of two sets of English letters 
HUSK SWARE, up side a graphic.

 Owners

Name: QuanZhou FINE OCEAN IMP. & EXP. CO., LTD.

Address: Room 702, 7 Floor,MingGuang Hotel, XingXian 
Road, LiCheng District, QuanZhou City, Fujian Province, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Complete set of glass dishes; glassware;  drinking 
vessels; sifters (household utensils); brushes 
(dishwashing); toilet cases; thermally insulated 
containers for food; fiberglass other than for 
insulation or textile use.

ט"ז אלול תשע"ה - 15331/08/2015



Trade Mark No. 259401 מספר סימן

Application Date 12/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1010000 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AUDI AG

Address: 85045 Ingolstadt, Germany

(Germany Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and their parts.

Class: 28 סוג: 28

Model cars.
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Trade Mark No. 259407 מספר סימן

Application Date 10/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101202 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MS ULUSLARARASI TEKSTİL İPLİK 
MENSUCAT KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Atatürk Bulvari Akhan Mah. No:271 D:3, Akkale 
Denizli, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Fabrics for textile use, household textile products, 
namely, flags, banners and handkerchiefs.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and public relations including 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; office functions, advisory 
services for business management and business 
administration including accountancy services; 
import-export agencies; appraisal services for 
commercial and industrial goods; organization of 
public auction services.

ט"ז אלול תשע"ה - 15531/08/2015



Trade Mark No. 259408 מספר סימן

Application Date 21/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155417 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Loxone Electronics GmbH

Address: Smart Home 1, A-4151 Kollerschlag, Austria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of industrial and home 
automation systems.
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Trade Mark No. 259409 מספר סימן

Application Date 21/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1160286 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertising mediation and sales 
promotion; dissemination of advertising and 
promotional matter, including via the Internet; 
business mediation in the purchase, sale, import and 
export of precious metals and their alloys, statues 
and figurines made of or coated with precious or 
semi-precious metal, or imitations thereof, jewellery, 
precious stones, ornaments made of or coated with 
precious or semi-precious metal, or imitations 
thereof; works of art of precious metal, medals, 
collectible and commemorative coins, badges of 
precious metal or coated therewith, ornaments of 
precious metal for footwear and hats, charms and 
pendants, in precious metal or coated therewith, 
paste jewellery, pearls, earrings in precious metal or 
coated therewith, articles of imitation jewelery, 
jewellery fashioned from non-precious metals, 
jewellery, including imitations jewellery and plastic 
jewellery, jewellery made of glass, jewellery made of 
leather or textile, horological and chronometric 
instruments, cuff-links in precious metal or coated 
therewith, tie clips in precious metal or coated 
therewith, wristwatches, cases for watches, watch 
bands, jewellery cases, pocket watches, sundials, 
electric watches, alarm clocks, leather and imitations 
of leather, handbags, purses and wallets, umbrellas, 
parasols and walking sticks, beach bags, all-purpose 
sport bags, travelling bags (leatherwear), travel bags, 
wheeled shopping bags, school bags, briefcases, 
rucksacks, key cases, beauty cases, walking stick 
seats, shoulder straps of leather, trunks (luggage), 
shopping bags of leather, canvas or textile, ready-to-
wear clothing for men, women and children, namely, 
pants, shirts, hats, dresses, blouses, tops, jackets, 
pyjamas, trousers, blazers, gowns, ball gowns, jeans, 
coats, half coats, track suits, suits, T-shirts, socks, 
scarves, shawls, foulards, kerchiefs, footwear except 
orthopaedic footwear, headwear, clothing for 
motorists and cyclists, namely, jackets, leather pants, 
textile pants, jerseys, gloves, caps, bibs, not of 
paper, headbands in the nature of clothing, dressing 
gowns, swimsuits, bathing caps and sandals, boas in 
the nature of necklets, lingerie, babies pants, 
scarves, sports and beach footwear, hoods in the 
nature of clothing, shawls, clothing belts, moneybelts, 
water skiing suits, neckties, corsets, sashes for wear, 
fur stoics, girdles in the nature of lingerie, foulards, 
caps, stiff caps, clothing gloves, waterproof clothing, 
namely, pants, shirts, jackets, underclothing, head 
scarves, stockings, socks, neckerchieves, pocket 
kerchiefs, fur coats and jackets, pyjamas, shoe soles, 
shoe heels, veils in the nature of clothing, braces in 
the nature of suspenders, paper clothing, namely, 

ט"ז אלול תשע"ה - 15731/08/2015



 Owners

Name: DENISA RADIAN

Address: Str. Oltarului nr. 8, ap. 1, sector 2, 020764 
Bucureşti, Romania

hat, masquerades costumes, hospital gowns, 
coveralls, scrubs, gymnastic and sports uniforms, 
layettes, collars for clothing, jerseys, mittens, 
earmuffs, inner soles, bowties, pareus, cuffs for 
clothing, dress shields, masquerade costumes, 
beach wear, visors in the nature of headwear, 
dressing gowns, pockets for clothing, sock 
suspenders, stocking suspenders, petticoats, lights in 
the nature of complete stockings and leotards, 
aprons in the nature of clothing, headdresses, 
wooden shoes, head coverings, namely, hats, caps, 
cap peaks, garters, coats, espadrilles, non slipping 
soles for boots, bath robes; bath slippers, toques, 
overalls, bodysuits in the nature of lingerie; berets, 
non-electrically heated footmuffs, heavy duty boots, 
boots, hoot uppers, studs for football boots, half-
boots, iron fittings for shoes, tips for footwear, welts 
for boots, heelpieces for shoes in the nature of heel 
reinforcements, briefs and pants, shirts, shirt yokes, 
shirt fronts, short-sleeved shirts, camisoles, vests, 
jackets, fishing jackets, heavy jackets, combinations 
in the nature of clothing, combination underwear, 
detachable collars, collars, leather clothing, namely, 
pants, jackets, gloves, imitation leather clothing, 
namely pants, jackets, gloves, shower caps, slippers, 
skirts, ready-made linings for clothing, overcoats, 
smocks in the nature of gabardines, gymnastic 
shoes, jerseys, pullovers, sweaters, livery, muffs in 
the nature of clothing, footwear uppers, parkas, 
pelerines, pelisses, leggings, leg protectors, knitwear, 
namely, sweaters, cardigans, poncho, sweatshirts, 
turtleneck, knitted clothing, namely, sweaters, shirts, 
gymnastic clothing, namely, shorts, leotards, 
outerclothing, namely, jackets, coats, parkas, 
sandals, saris, panties and underpants, hats, 
brassieres, wimples, togas, trouser straps, suits, 
turbans, dresses, slippers, sport shoes; provision of 
commercial information; public relations services; 
advertising campaigns relating to trade fairs, 
exhibitions and congresses; marketing techniques; 
business management; business administration; 
office functions; the aforesaid services whether or not 
provided via the Internet. 
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Trade Mark No. 259463 מספר סימן

Application Date 01/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176031 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ATLAS COPCO AIRPOWER, NV

Address: Boomsesteenweg 957, B-2610 Wilrijk, Belgium

(BELGIUM Naamloze vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Compressors; air compressors; piston compressors; 
air/water separators; compressed air guns; power-
operated spray guns; hand-held electric grinders; 
pneumatic hammers; couplings (other than for land 
vehicles); valves (parts of machines); power stapler 
guns; vacuum cleaners; lubricators (parts of 
machines); chisels for machines; filters (parts of 
machines); grinders, grinding machines; drain cocks; 
drive systems for operating the motor within a 
compressor in a variable speed; driving motors other 
than for land vehicles.

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

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

European Union, 22/05/2013, No. 011833894 האיחוד האירופי, 22/05/2013, מספר 011833894

Class: 7 סוג: 7

ט"ז אלול תשע"ה - 15931/08/2015



Trade Mark No. 259465 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176035 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omni-Pac Ekco GmbH Verpackungsmittel

Address: Friedensallee 25, 22765 Hamburg, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard for packaging; fibrous materials 
and plastics in the form of foils and sheets for 
packaging (included in this class); goods of paper 
and cardboard, namely cartons; cardboard material 
for packaging, namely cartons; packaging containers 
of paper and cardboard.

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen containers of paper and 
cardboard or fibrous materials and plastics; plates 
and trays of paper and cardboard or fibrous materials 
and plastics, for household purposes.

ט"ז אלול תשע"ה - 16031/08/2015



Trade Mark No. 259486 מספר סימן

Application Date 28/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176327 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ז אלול תשע"ה - 16131/08/2015



 Owners

Name: MONAVIE LLC

Address: 10855 S. River Front Parkway,,Suite 100, South 
Jordan, UT 84095, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd liability company)

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; after-sun lotions; age retardant 
lotions; bathing lotions; beauty lotions; body and 
beauty care cosmetics; body lotions; body mask 
lotion; colognes, perfumes and cosmetics; cosmetic 
creams; cosmetic creams for skin care; cosmetic 
masks; cosmetic massage creams; cosmetic oils; 
cosmetic preparations; cosmetic preparations for 
body care; cosmetic preparations for skin renewal; 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic preparations for the hair and scalp; 
cosmetic preparations, namely, firming creams; 
cosmetic preparations, namely, firming lotions; 
cosmetic preparations, namely, skin balsams; 
cosmetic soaps; cosmetics; cosmetics and make-up; 
cosmetics in general, including perfumes;  cosmetics, 
namely, lip primer; cosmetics, namely, lip repairers; 
eye lotions; face and body lotions; face creams for 
cosmetic use; facial lotion; foams containing 
cosmetics and sunscreens; hair care lotions; hand 
lotions; lotions for cosmetic purposes; lotions for face 
and body care; massage lotions; non-medicated foot 
lotions; non-medicated preparations all for the care of 
skin, hair and scalp; non-medicated skin care creams 
and lotions; non-medicated skin care preparation, 
namely, body mist; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and 
peels; non-medicated skin creams; non-medicated 
stimulating lotions for the skin; scented body lotions 
and creams; skin and body topical lotions, creams 
and oils for cosmetic use; skin care preparations, 
namely, skin peels; skin cleansers; skin cleansing 
cream; skin cleansing lotion; skin lotions; skin masks; 
skin moisturizer; skin moisturizer masks; skin 
moisturizing gels; skin toners; wrinkle removing skin 
care preparations.
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Trade Mark No. 259501 מספר סימן

Application Date 25/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176529 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Peanut confectionery; high-protein cereal bars; 
biscuits; farinaceous foods; bakery confectionery 
products; bread rolls; bread rolls with fillings; waffles; 
waffle cakes; pasties; products of puff pastry stuffed; 
glazed and unglazed candies; candied roasted nuts; 
candied roasted nuts candies; desserts 
(confectionery); dragee (confectionery); fruit and 
berry jellies (confectionery); jellied confectionery; jelly 
candies; frozen kefir and yogurt (frozen 
confectionery); frozen bakery semi-finished products; 
marshmallow; marshmallow covered with chocolate; 
cacao and coffee beverages; coffee beverages with 
milk; cacao with milk; cacao products; caramels 
(candies); lozenges (confectionery); cakes; brittle; 
sugar confectionery; crackers; food starch; 
croissants; confectionery for decorating Christmas 
trees; liquorice (confectionery); candy for food; 
marzipan; marzipan candies; almond confectionery; 
dessert mousses (confectionery); chocolate dessert 
mousses (confectionery); peppermint sweets; 
chocolate beverages; candy sets; paskha (Easter 
cake); pastilles; cookies; cookies covered with 
chocolate; pies (confectionery); quiches; fondants 
(confectionery); praline; gingerbread; gingerbread 
covered with chocolate; gingerbread covered with 
various fillings; puddings; Turkish delight; rice cakes; 
pastries; crescent rolls; rolls with various fillings 
(bakery confectionery products); sweets; dessert 
sauces; souffle (confectionery); chocolate soufflé 
(confectionery); souffle candies; souffle and jelly 
candies; tartlet; tarts; petits fours (cakes); chocolate 
pastries; cakes; fruit, citrus and berry ice; halvah; 
bakery products; candies; filled candies; waffle 
candies; toffee candies; chocolate; chocolate 
desserts; chocolate dragee with raisins or nuts; 
chocolate paste; chocolate candies; chocolate sticks; 
chocolate beverages with milk; chocolate figurines.

ט"ז אלול תשע"ה - 16331/08/2015



 Owners

Name: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 
"INDUSTRIAL ASSOCIATION "KONTI"

Address: Bul. Shevchenko, 6-b, Donetsk 83015, Ukraine

(Ukraine Private Joint Stock Company)

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
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Trade Mark No. 259502 מספר סימן

Application Date 25/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176530 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 
"INDUSTRIAL ASSOCIATION "KONTI"

Address: Bul. Shevchenko, 6-b, Donetsk 83015, Ukraine

(Ukraine Private Joint Stock Company)

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: 30 סוג: 30

Farinaceous foods; waffles; waffle with various 
fillings; oatmeal products; dragee; chewing gums; 
custard; frozen kefir; frozen yogurt; cacao products; 
caramels (candies); crackers; confectionery for 
decorating Christmas trees; candy for food; 
marzipan; almond confectionery; flour-milling 
products; muesli; cookies; cookies covered with 
chocolate; pies (confectionery); flakes (cereal 
products); fondants (confectionery); gingerbreads; 
puddings; sweets; cakes; fruit jellies (confectionery); 
halvah; candies; sugar confectionery; waffle candies; 
chocolate; chocolate sticks.

ט"ז אלול תשע"ה - 16531/08/2015



Trade Mark No. 259511 מספר סימן

Application Date 01/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176589 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Unpakt, LLC

Address: Legal Department, 27 Bruckner Blvd, Bronx NY 
10454, U.S.A.

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing price comparison services in the field of 
transportation, including moving and storage.

ט"ז אלול תשע"ה - 16631/08/2015



Trade Mark No. 259513 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176597 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Address: No. 43 Fumin Road, Ruicheng County, Shanxi 
Province, People's Republic of China

(China Limited Liability Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ointments; adhesive plasters for medical purposes; 
medicinal creams; medicinal infusions; ointments for 
pharmaceutical purposes; medicinal granules; 
poultices; dietetic substances adapted for medical 
use; dietetic foods adapted for medical purposes.

ט"ז אלול תשע"ה - 16731/08/2015



Trade Mark No. 259517 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176642 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange, 
white, black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ICINETIC TIC, S.L.

Address: Avda. Leonardo da Vinci nº18, 4ºC. Isla de la 
Cartuja, E-41092 Sevilla, Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software to model develop, and automate 
software production through mode driven engineering 
technologies which allows developers to accelerate 
the construction of consumer and enterprise 
applications using customizable architectures.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 Union, 05/08/2013, No. 012040903 האיחוד האירופי, 05/08/2013, מספר 012040903

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 259522 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176757 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MBP Medical Biomaterial Products GmbH

Address: Lederstraße 7, 19306 Neustadt-Glewe, 
Germany

(Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; plasters, material for 
dressings; collagen for medical purposes; collagen 
for dressings; haemostatic wound dressings, in 
particular haemostatic wound dressings based on 
collagen.

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

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

Germany, 01/07/2013, No. 30 2013 004 488.6/05 גרמניה, 01/07/2013, מספר 488.6/05 004 2013 30

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 16931/08/2015



INFINITE TV

Trade Mark No. 259547 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software used in the field of broadcasting and 
content delivery for control, management, publishing, 
monetization, protection, transmission, streaming and 
delivery of multimedia and video content to customer 
devices; software for set-top boxes and digital video 
recorders that allows users to select, view, and 
manage content; all included in class 9

תוכנה לשימוש בתחום השידור והעברת תוכן לצורך שליטה, 
ניהול, הוצאה לאור, רווחיות, הגנה, שידור, הזרמה והעברת 
תכני מולטימדיה ווידאו להתקני לקוחות; תוכנה לממירים 

ומקליטי וידאו דיגיטליים המאפשרים למשתמש לבחור, לצפות, 
ולנהל תוכן; הנכללים כולם בסוג 9                                       
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring multimedia and 
video content for use in broadcasting and content 
delivery; all included in class 35

שירותי חנות קמעונאית מקוונים הכוללים תכני מולטימדיה 
ווידאו לשימוש בשידור והעברת תוכן; הנכללים כולם בסוג 35   

                                                                

Class: 42 סוג: 42

Providing a website featuring online non-
downloadable software to allow users to upload, 
manage, customize and transmit multimedia and 
video content for use in the field of broadcasting and 
content delivery; providing temporary use of online, 
non-downloadable software to allow users to conduct 
business transactions in online marketplace via a 
global computer network; all included in class 42

 אספקת אתר אינטרנט הכולל תוכנה מקוונת שאינה ניתנת 
להורדה לשימוש בתחום השידור והעברת תוכן כדי לאפשר 
למשתמשים להעלות, לנהל, להתאים אישית ולשלוח תכני 

מולטימדיה ווידאו; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה 
ניתנת להורדה כדי לאפשר למשתמשים לנהל עסקאות בשוק 

מקוון באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 42   
                                                                                    
                                                                                    

            

ט"ז אלול תשע"ה - 17031/08/2015



Trade Mark No. 259580 מספר סימן

Application Date 07/10/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1190915 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Dexcel Pharma Technologies Ltd. שם: דקסל פארמה טכנולוגיות בע"מ

Address: 1 Dexcel Street, P.O.B. 50, Or Akiva, 3060000, 
Israel

כתובת : רח' דקסל 1, ת.ד. 50, אור עקיבא, 3060000, ישראל

an Israeli Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils; cosmetics; hair and body lotions; bath foams; 
shampoos; hair conditioners; creams, gels, 
moisturizers; salts; powders; toiletries; aftershaves; 
make-up preparations; deodorants for personal use; 
dentifrices; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים בכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים; 
תכשירי קוסמטיקה; תרחיצי גוף ושיער; קצפי אמבט; תכשירי 
שמפו; מרככי שיער; קרמים, ג'לים, תכשירי לחות; מלחים; 
אבקות; תכשירי טואלטיקה; תכשירי אפטר שייב; תכשירי 
איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; משחות שיניים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                  

                                                    

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances; 
veterinary preparations and substances; dental 
preparations and substances; medicines; chemical, 
biochemical and biological substances for medical 
and veterinary purposes; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use; food for 
babies; dietary supplements for humans and animals; 
nutritional supplements, vitamins, minerals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; all included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים; תכשירים וחומרים וטרינריים; 
תכשירים וחומרים דנטליים; תרופות; חומרים כימיים, ביוכימיים 
וביולוגיים לשימוש רפואי ווטרינרי; תכשירים סניטריים לשימוש 
רפואי; חומרים דיאטטיים ומזון דיאטטי המותאמים לשימוש 
רפואי או וטרינרי; מזון עבור תינוקות; תוספים תזונתיים עבור 

בני אדם ובעלי חיים; תוספי תזונה, ויטמינים, מינרלים; 
אספלניות, חומרים עבור חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה 
המשמשת לריפוי שיניים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת 

רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 17131/08/2015



Trade Mark No. 259584 מספר סימן

Application Date 02/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tal Shulmark שם: טל שולמרק

Address: 23/15 Hagvura St., Kiriat Gat, Israel כתובת : הגבורה 23/15, קרית גת, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Shahar, Lekner & Co., Adv.

Address: 2 Hashlosha Street, Tel Aviv, 67060, Israel

שם: בן-שחר, לקנר ושות',עו"ד

כתובת : רחוב השלושה 2, תל אביב, 67060, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Pest control, capturing of animals.                           .שירותי הדברת מזיקים, לכידה ותפיסה של בעלי חיים  
                        

Class: 39 סוג: 39

Services of rescue and evacuation of animals; all 
included in class 39.                                                     
          

שירותי הצלה ופינוי של בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 39.      
                            

 
 
 
 

ט"ז אלול תשע"ה - 17231/08/2015



TMRG

Trade Mark No. 259585 מספר סימן

Application Date 21/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Booby Smart Solutions LTD. שם: בובי פתרונות חכמים בע"מ

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

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Plom, Adv.

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

שם: איל פלום, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Natural  healthcare products for treatment of t voice 
problems, hoarseness and  Vocal chords problems. 
all in class 5.

מוצרי בריאות טבעיים לטיפול בבעיות קול, צרידות, בעיות 
במיתרי הקול. הכל בסוג 5.                                                 

                                  

Class: 44 סוג: 44

Medical services with natural means and methods; 
Consulting services regarding the treatment in voice 
problems;  all in class 44.

שירותים רפואיים באמצעים טבעיים; שירותי ייעוץ בנוגע לטיפול 
בבעיות קול; הנכללים כולם בסוג 44..                                   

                                        

ט"ז אלול תשע"ה - 17331/08/2015



Trade Mark No. 259586 מספר סימן

Application Date 02/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tal Shulmark שם: טל שולמרק

Address: 23/15 Hagvura St., Kiriat Gat, Israel כתובת : הגבורה 23/15, קרית גת, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Shahar, Lekner & Co., Adv.

Address: 2 Hashlosha Street, Tel Aviv, 67060, Israel

שם: בן-שחר, לקנר ושות',עו"ד

כתובת : רחוב השלושה 2, תל אביב, 67060, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Pest control, capturing of animals.                           .שירותי הדברת מזיקים, לכידה ותפיסה של בעלי חיים 

Class: 39 סוג: 39

Services of rescue and evacuation of animals; all 
included in class 39.

שירותי הצלה ופינוי של בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 39.     
                              

ט"ז אלול תשע"ה - 17431/08/2015



Trade Mark No. 259609 מספר סימן

Application Date 09/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Triumph International Ltd שם: טריומף אינטרנשיונל בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Brassieres, corsets, corselets, swimsuits, bikinis. חזיות, מחוכים, מחטבים, בגדי ים, בקיני.                           

ט"ז אלול תשע"ה - 17531/08/2015



Trade Mark No. 259717 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0602832 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.P.A.

Address: 52, Via Sandro Pertini, I-62012 CIVITANOVA 
MARCHE (MC), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry and 
handicrafts, such as thinners; adhesives and glues 
for use in industry.

Class: 2 סוג: 2

Varnishes and lacquers, in particular wood varnish 
and floor varnish; thinners for varnishes and 
lacquers.

ט"ז אלול תשע"ה - 17631/08/2015



Trade Mark No. 259722 מספר סימן

Application Date 09/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0834795 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, 4612002, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring and regulating devices for medical 
apparatus, namely electronic measuring and 
regulating devices to display, record, mesure, 
regulate and stablize blood pressure data during 
haemodialysis, haemofiltration, haemodiafiltration 
and singleneedle procedures; software for measuring 
and regulating the operation of hemodialysis 
apparatus; computer software for measuring and 
regulating blood pressure for use with hemodialysis 
appartus .

ט"ז אלול תשע"ה - 17731/08/2015



Trade Mark No. 259727 מספר סימן

Application Date 31/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090503 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Address: s.Oliver Straße 1, 97228 Rottendorf, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices.

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, mobile phone covers.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; Jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; key rings pendants 
made of leather or imitation of leather.

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather and imitation of leather, 
namely, bags of all kind, in particular, handbags, 
purses, key bags, backpacks, trunks and travelling 
bags;   umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management services;  retail 
and wholesale services in relation to clothing, shoes 
and textile goods.

ט"ז אלול תשע"ה - 17831/08/2015



Trade Mark No. 259732 מספר סימן

Application Date 28/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131351 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and light 
blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA - S.P.A.

Address: Via Sandro Pertini 52, I-62012 CIVITANOVA 
MARCHE (MC), Italy

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; colorants; thinners for paints; thinners for 
lacquers; fixatives (varnishes); binding preparations 
for paints; anti-rust oils; oils for the preservation of 
wood; enamels for painting; anti-corrosive 
preparations; anti-rust preparations for preservation.

ט"ז אלול תשע"ה - 17931/08/2015



VYPE

Trade Mark No. 259763 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Imitation cigarettes, tobacco-free cigarettes, all for 
medical use; mouth sprays, nasal sprays; all included 
in Class 5

 סיגריות דמה, סיגריות ללא טבק, כולם עבור שימוש רפואי; 
תרסיסי פה, תרסיסי אף; הנכללים כולם בסוג 5.                     

                          

Class: 9 סוג: 9

Electronic cigarette batteries and battery chargers; 
electronic devices for carrying electronic cigarettes; 
electronic devices for charging electronic cigarettes 
and electronic cigarette cases; all included in Class 9

מטענים וסוללות לסיגריות אלקטרוניות; מכשירים אלקטרוניים 
לנשיאת סיגריות אלקטרוניות; מכשירים אלקטרוניים לטעינת 
סיגריות אלקטרוניות ונרתיקים לסיגריות אלקטרוניות; הנכללים 
כולם בסוג 9                                                                   

                

Class: 10 סוג: 10

Inhalators; included in Class 10          10 משאפים; הנכללים כולם בסוג

Class: 34 סוג: 34

Electronic cigarettes; cartridges for electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; cigarettes 
containing tobacco substitutes; tobacco substitutes; 
cigarettes; tobacco; tobacco products; cigarette 
cases; cigarette boxes; all included in Class 34 

סיגריות אלקטרוניות; מחסניות לסיגריות אלקטרוניות; נוזלים 
לסיגריות אלקטרוניות; סיגריות המכילות תחליפי טבק; תחליפי 
טבק; סיגריות; טבק; מוצרי טבק; קופסאות סיגריות; חפיסות 
סיגריות; הנכללים כולם 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, 19/04/2013, No. UK00003002824 UK00003002824 ממלכה מאוחדת, 19/04/2013, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 34 סוג: 34

ט"ז אלול תשע"ה - 18031/08/2015



 Owners

Name: Nicoventures Holdings 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

ט"ז אלול תשע"ה - 18131/08/2015



טאון האוס
TOWNHOUSE

Trade Mark No. 259764 מספר סימן

Application Date 08/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yavne - Tel Aviv Ltd. שם: חברת יבנה - תל אביב בע"מ

Address: 32 Yavne St., Tel Aviv, 65792, Israel כתובת : יבנה 32, תל אביב-יפו, 65792, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services. שירותי מלונאות.

ט"ז אלול תשע"ה - 18231/08/2015



Trade Mark No. 259780 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 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.                       
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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
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Trade Mark No. 259799 מספר סימן

Application Date 19/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177752 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical, biochemical and biological preparations for 
scientific and research purposes; chemicals for 
diagnostic, scientific research or laboratory purposes; 
chemical reagents for research or laboratory 
purposes.

Class: 5 סוג: 5

Chemical, biochemical and biological preparations for 
medical, pharmaceutical and veterinary purposes.

Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments; laboratory 
apparatus used in research, science and industry; 
pathology and clinical laboratory apparatus; 
computer operated automation systems for 
laboratory instruments; computer hardware and 
computer software; computer programs for use with 
equipment for medical and veterinary purposes; 
laboratory information management software.

Class: 10 סוג: 10

Medical diagnostic and analytical apparatus, medical 
apparatus and instrument for diagnostic use; medical 
device used for digitizing images of biological tissue 
for use in connection with pathology.

Class: 42 סוג: 42

Scientific analysis in the fields of chemistry, 
biochemistry, biology and pharmacogenomics; 
laboratory research in the fields of biochemistry and 
pharmaceutics; clinical testing services in the area of 
identification, development and commercialisation of 
new diagnostic tests; consultancy services relating to 
scientific research and technological research; 
chemical, biochemical, biological and 
pharmacogenomics analysis and research services in 
the fields of pathology and cytology.

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

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

Germany, 19/11/2012, No. 30 2012 060 592.3/09 גרמניה, 19/11/2012, מספר 592.3/09 060 2012 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9
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 Owners

Name: Roche Diagnostics GmbH

Address: Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, 
Germany

(Germany Limited liability (German GmbH))

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 259807 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177897 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Trademark written in figure 9010 and in word 
NOVANTADIECI.

 Owners

Name: Belfiore s.r.l.

Address: Via Contessa, 23, I-36055 Nove (VI), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Indoor and outdoor lighting systems and installations; 
lamps and chandeliers (lighting equipment); floor and 
wall lamps.
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Trade Mark No. 259813 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177951 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fresenius Kabi AG

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

(Germany Aktiengesellachaft (AG))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations in medical containers 
for administering, for the treatment of anesthetic, 
cancer, pain felief, fever, diabetes, blood volume 
replacement, critical care, infectious, nutrition, 
metabolic and diagnostic symptoms, disorders and 
diseases. 

Class: 10 סוג: 10

Medical containers for administering pharmaceutical 
preparations, instruments and apparatus for 
administering pharmaceutical preparations.
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Trade Mark No. 259822 מספר סימן

Application Date 29/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178013 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Chemicals for care and cleaning of floors, floor 
coverings, padded furniture, upholstery fabrics, 
mattresses and windows; preparations for cleaning, 
polishing, scrubbing and scouring for household and 
industrial use; scented air fresheners in sprays; 
fragrances; essential oils; chemicals for care and 
cleaning with disinfectant properties for floors, floor 
coverings, padded furniture, upholstery fabrics, 
mattresses and windows.

Class: 5 סוג: 5

Air fresheners with disinfectant properties; air 
purifying products; disinfectants; air fresheners.

Class: 7 סוג: 7

Electric apparatus for household and industrial 
purposes in the field of cleaning surfaces and floors; 
vacuum cleaners, vacuum systems (apparatus), 
suction appliances; apparatus for cleaning fabric for 
furniture; electric apparatus and machines for 
shampooing; apparatus for cleaning mattresses, 
window-cleaning apparatus, steam cleaning 
machines, carpet-cleaning apparatus, carpet 
sweeping apparatus, electric brushes, electric floor 
polishers, combined vacuum cleaner-floor polisher, 
care and cleaning apparatus for hard floors, as well 
as accessories for the aforesaid apparatus included 
in this class, in particular nozzles, tubes, extension 
tubes, common-use and consumer accessories for 
the said accessories, particularly, filters, brushes, 
bags for vacuum cleaners and systems (apparatus) 
for dust vacuum cleaning; vacuum cleaner 
accessories for disseminating perfumes and 
disinfectants; vacuum cleaner bags and vacuum 
cleaner filters of paper.
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Class: 9 סוג: 9

Recorded operating system programs for computers, 
software and computer hardware, software 
(recorded), downloaded software, software 
(recorded), software (downloaded); computer 
software for use by electric apparatus for household 
and industrial use in the field of surface and floor 
cleaning, hygiene and health; downloadable 
electronic publications and or electronic publications 
on data carriers on the subject of maintenance of 
floors and surfaces; magnetic data media on the 
subject of maintenance of floors and surfaces; pre-
recorded mechanical, magnetic, magnetic-optical, 
optical and electronic data and/or image and/or 
sound recording media, digital data media, CDs, CD-
ROMs, DVDs on the subject of maintenance of floors 
and surfaces.

Class: 11 סוג: 11

Air-purifying apparatus and machines; ionization 
apparatus for the treatment of air; air deodorizing 
apparatus.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made of these 
materials, namely, boxes, cartons, storage containers 
and packaging made of paper or cardboard; plastic 
packaging materials, namely, plastic bags for 
packaging; vacuum cleaner covers and bags for 
vacuums cleaners; paper and cardboard goods, not 
included in other classes, on the subject of 
maintenance of floors and surfaces; printed matter on 
the subject of maintenance of floors and surfaces.

Class: 21 סוג: 21

Plastic water bottles for household use; plastic 
storage/dust containers for household use; brushes 
(except paint brushes), namely, floor brushes; 
cleaning articles in the nature of cleaning cloth, 
cleaning racks, cleaning brushes for household use; 
steel wool for (household) cleaning and polishing 
purposes. 

Class: 28 סוג: 28

Games, toys in the form of household apparatus.

Class: 35 סוג: 35

Marketing; market studies; market analyses; advice 
and organization advice; arranging and concluding 
commercial transactions for others; negotiating or 
awarding contracts for the purchase and sale of 
goods; opinion polling; advertising surveys; 
distribution of goods for advertising purposes; 
advertising, particularly radio, television, cinema, 
print, videotext and teletext advertising; publicity 
marketing; publication of advertising brochures; 
production of advertising films; advertising film rental; 
production of advertising films and teleshopping; 
processing of orders by telephone for teleshopping 
offers; business management; business 
administration; office functions; advertising agencies; 
auctioneering also on the Internet; business and 
organizational advice for managers of franchises in 
the field of the commercial enterprise structure, 
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management and direction; publication of advertising 
texts; merchandising services; public relations; 
organization and conducting of advertising events; 
organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes; design and planning for 
advertising; presentation of companies on the 
Internet and other media; commercial information 
and advice for consumers; dissemination of 
advertisements; rental of stands (marketing), 
advertising space, advertising material; provision of 
addresses for advertising purposes; distribution of 
advertising media and samples for advertising 
purposes; demonstration of goods for advertising 
purposes as well as presentation of goods and 
services; bringing together, for the benefit of others 
for presentation with a view to sales; retail store 
services relating to the following goods, namely 
chemical products for care and cleaning of floors, 
floor coverings, padded furniture, furniture fabrics, 
mattresses and windows, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations for household or 
industrial use, fragrancing product, essential oils, 
chemicals for cleaning and care with disinfecting 
properties for floors, floor coverings, padded 
furniture, furniture fabrics, mattresses and windows, 
air fresheners with disinfecting properties, air 
purifying products, disinfectants, air fresheners, 
electric apparatus for household and industrial use in 
the field of cleaning of floors and surfaces, vacuum 
cleaners, systems (apparatus) for vacuuming, dust-
extracting, suction apparatus,, apparatus for cleaning 
furniture fabrics, electric apparatus and machines for 
shampooing, apparatus for cleaning mattresses, 
window-cleaning apparatus, steam cleaning 
machines, apparatus for cleaning carpets, carpet 
sweeping apparatus, electric brushes, electric floor 
polishers, vacuum cleaners - floor polishers, care and 
cleaning apparatus for hard floors as well as 
accessories for the aforesaid apparatus included in 
this class, in particular nozzles, pipes, extension 
tubes, common-use and consumer accessories for 
the aforesaid accessories, particularly filters, 
brushes, bags for vacuum cleaners and systems 
(apparatus) for dust vacuum cleaning, vacuum 
cleaner attachments for disseminating perfumes and 
disinfectants, vacuum cleaner bags and vacuum 
cleaner filters of paper, recorded computer operating 
system programs, computer hardware and software, 
software (recorded), downloaded software, software 
(recorded), software (downloaded), software for 
electric apparatus for household and industrial use in 
the field of cleaning, hygiene and health, electronic 
publications, whether downloadable and/or on data 
carriers, magnetic data media, sound and/or image 
and/or data, recorded and unrecorded, mechanical, 
magnetic, magneto-optical, optical and electronic 
recording media, digital data media, CDs, CD-ROMs, 
DVDs, air-purifying apparatus and machines, 
ionization apparatus for the treatment of air or water, 
air deodorizing apparatus, paper, cardboard and 
goods made of these materials not included in other 
classes, printed matter, plastic materials for 
packaging not included in other classes, vacuum 
covers and bags for vacuums, household or kitchen 
utensils and containers, brushes (except paint 
brushes), articles for  cleaning purposes, steelwool, 
games, toys; direct  sales in relation to chemicals for 
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care and cleaning of floors, floor coverings, padded 
furniture, fabrics for furniture, mattresses and 
windows, preparations for cleaning, polishing, 
abrasive and degreasing preparations for household 
and industrial use, fragrances, essential oils, 
chemical products for cleaning and care with 
disinfecting properties for floors, floor coverings, 
padded furniture, fabrics for furniture, mattresses and 
windows, air freshener with disinfecting properties, 
air purifying products, disinfectants, air deodorants, 
electric apparatus for household and industrial use in 
the field of the cleaning of floors and surfaces, 
vacuum cleaners, vacuum systems (apparatus), 
suction appliances, apparatus for cleaning fabric for 
furniture, electric apparatus and machines for 
shampooing, apparatus for cleaning mattresses, 
window-cleaning apparatus, steam cleaning 
machines, carpet-cleaning apparatus, carpet 
sweeping apparatus, vacuum cleaners, electric 
brushes, vacuum cleaning floor polishers, care and 
cleaning apparatus for hard floors, as well as 
accessories for the aforesaid apparatus, particularly 
nozzles, pipes, extension tubes, common-use and 
consumer accessories for the aforesaid accessories, 
particularly filters, brushes, bags for vacuum cleaners 
and systems (apparatus) for dust vacuum cleaning, 
vacuum cleaner attachments for disseminating 
perfumes and disinfectants, vacuum cleaner bags 
and vacuum cleaner filters of paper, recorded 
computer operating system programs, computer 
hardware and software, computer softer ware 
(recorded), downloaded software, software 
(recorded), software (downloaded), computer 
software (downloaded), software used in electrical  
apparatus for household and industrial use in the 
field of surface and floor cleaning, hygiene and 
health, electronic publications, whether downloadable 
and/or on data carriers, magnetic data media, sound 
and/or image and/or data recording media, whether 
recorded and unrecorded, mechanical, magnetic, 
magneto-optical, optical and electronic, digital data 
media, CDs, CD-ROMs, DVDs, air purifying 
apparatus and machines, ionization apparatus for air 
treatment, air deodorizing apparatus, paper, 
cardboard and goods made of these materials, not 
included in other classes, printed matter, plastic 
materials for packaging, not included in other 
classes, vacuum covers and bags for vacuum, 
utensils and containers, brushes (except 
paintbrushes), articles for cleaning purposes, 
steelwool,, games, toys excluding transport and 
shipping; arranging commercial transactions, for 
others, via on-line shops.Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair of electrical apparatus and 
parts thereof; replacement parts and accessories for 
electric apparatus; installation services.
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, transmission 
of voice, audio, visual images and data by 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data network; provision of 
access to computer programs in data networks; 
provision of access to information on the Internet; 
providing access to software on data networks, 
providing access to non-downloadable software on 
data networks, providing access to platforms on the 
Internet, providing portals on the Internet, electronic 
messaging, electronic, video or multimedia 
messaging, computer-assisted transmission of 
messages and images, provision and rental of 
access time to databases.

Class: 41 סוג: 41

Education on the subject of maintenance of floors 
and surfaces; training on the subject of maintenance 
of floors and surfaces, entertainment on the subject 
of maintenance of floors and surfaces; sporting 
activities; cultural activities on the subject of 
maintenance of floors and surfaces; advisers' 
services on training and further training; organization 
and conducting of conventions, seminars and 
workshops all for the purpose of training and further 
training; practical training (demonstration on the 
subject of maintenance of floors and surfaces); 
organization and conducting of colloquiums on the 
subject of maintenance of floors and surfaces; 
advisers' services on training and further training; 
organization and conducting of cultural events on the 
subject of maintenance of floors and surfaces; 
organization and conducting of sports events; 
organization of cultural or educational exhibitions; 
organization of cultural or educational exhibitions on 
the subject of maintenance of floors and surfaces; 
provision of non-downloadable electronic 
publications; desktop publishing (publishing using 
computers); publication of texts (other than 
advertising texts); publication of printed matter and 
publication in electronic form and on the Internet; 
publication of periodicals and books in electronic 
form and on the Internet; publication of electronic 
books and journals on-line; videotape film production.
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Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; consultancy services relating to computer 
hardware and software; services provided by 
electronic data processing programmers; computer 
consultancy services; creation of programs for data 
processing; implementing computer programs on 
networks, technical project management in the 
electronic data processing sector, server 
administration, electronic data storage, updating of 
computer software for process control, installation of 
computer software, duplication of computer 
programs, rental of computer software, maintenance 
of computer software, computer system analysis, 
computer system design, creation, updating and 
maintenance of web sites for others, conversion of 
data and computer programs other than physical 
conversion, conversion of data or documents from 
physical to electronic media; providing of software for 
platforms on the Internet; computer data recovery; 
electronic data backup.

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

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

Switzerland, 02/11/2012, No. 63066/2012 שוויץ, 02/11/2012, מספר 63066/2012

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: Vorwerk International AG

Address: Verenastrasse 39, CH-8832 Wollerau, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 259824 מספר סימן

Application Date 29/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178020 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized wording "WECAN".

 Owners

Name: TAIAN WECAN MACHINERY CO., LTD.

Address: The East of Lingshan Street, Taian, 
SHANDONG, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Loaders; dynamos; shaft couplings [machines]; 
petroleum drilling machines; excavators; apparatus 
for machining; pressure valves [parts of machines]; 
hoists.

Class: 12 סוג: 12

Traction engines; fork lift trucks; cycle cars; air 
vehicles; cars; automobile chassis; carrier tricycles; 
cars used for conveying electric storage batteries; 
ships' hulls; hand cars for loading and unloading 
goods.
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Trade Mark No. 259825 מספר סימן

Application Date 03/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178022 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Grey: "(Pantone 
Cool Gray 7C)", green: "(Pantone 356 C)", white 
"(100%)", red: "(Pantone 485 C)", black "(100%)". as 
shown in the mark.

 Owners

Name: BLS S.r.l.

Address: Via Pietro Maroncelli 17, I-20154 Milano, Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Solderers' helmets; swimming masks; electric tape 
jigs (metering instruments); respiratory masks, other 
than for artificial respiration; gas masks;  divers' 
masks;  filters for respiratory masks (not medical); 
welding masks; diving masks; face masks for diving; 
dust masks; scuba diving masks; filters for 
respiratory masks; protective masks.
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Trade Mark No. 259832 מספר סימן

Application Date 14/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178085 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Baxter International Inc.

Address: One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, 
U.S.A.

(Delaware, USA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dialysis apparatus (dialyzers) and accessories 
therefor included in this class.

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

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

Switzerland, 01/03/2013, No. 646680 שוויץ, 01/03/2013, מספר 646680

Class: 10 סוג: 10
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Trade Mark No. 259851 מספר סימן

Application Date 28/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178234 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicines for veterinary purposes,  dietetic foods 
adapted for medical purposes, medical preparations 
for slimming purposes, food for babies, medicinal 
herbs, herbs for medicinal purposes, material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying noxious plants, materials 
for dressings, preparations for destroying vermin; 
fungicides, air purifying preparations, antiseptics.

Class: 29 סוג: 29

Beans, preserved, soups, preparations for making 
bouillon, olives, preserved, butter,  nuts, prepared, 
peanut butter, tahini (sesame seed paste), eggs and 
powdered eggs, potato chips.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, coffee substitutes, coffee or cocoa 
based beverages, chocolate based beverages, 
macaroni, ravioli, vermicelli, pastry and bakery 
products, chocolate desserts, honey, royal jelly, 
propolis (bee gum), condiments for foodstuff, yeasts, 
baking powder, all kinds of flour, semolina, corn 
starch, crystal sugar, cubed sugar, powdered sugar, 
tea, ice tea, confectionery, chocolates, biscuits, 
crackers, waffles, chewing gums, ice creams, edible 
ice, salt, products made from cereal, treacle.

Class: 32 סוג: 32

Beers,  mineral waters, spring waters, table water, 
soda waters, tonic waters, vegetable and fruit juices, 
their concentrations and extracts, beverages.
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: GÜNEYSI IÇ VE DIS TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Sazibey Mah.,,Gazi Mustafa Kemal Bulv. 
No:72/A, MERKEZ KAHRAMANMARAS, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).
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Trade Mark No. 259870 מספר סימן

Application Date 29/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178456 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

chemicals for use in manufacturing of paints;  
adhesives for ceramic coating; adhesives for floor, 
ceiling and wall tiles.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust in the nature of a coating, wood preservatives, 
binding agents for paints, paint thinners, color 
pigments, preparations for preserving metal against 
rust in the nature of a coating, shoe dyes, paints for 
use in the printing industry, inks for use in printing, 
toners (including filled toner cartridges), colorants for 
use in the manufacture of food, colorants for use in 
the manufacture of beverages; raw natural resins for 
use in the manufacture of resins and for general 
industrial use; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists.
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Class: 17 סוג: 17

Raw or semi worked rubber and gum for use in the 
manufacture of goods made from these materials 
and not included in other classes; gutta-percha; 
asbestos; latex, mica and goods made from these 
materials; insulating materials; non-conducting 
materials for retaining heat; insulators for electric 
mains; insulating fabrics; foils of metal for insulating; 
insulating paints; insulating paper; asbestos paper; 
asbestos cloth; asbestos fabrics; adhesive bands 
other than stationery and not for medical or 
household purposes; insulating tape and band; 
asbestos coverings; asbestos sheets; asbestos felt; 
rubber stoppers; fillers for expansion joints; chemical 
compositions for repairing leaks; flexible plumbing 
pipes of plastic, rubber or natural rubber, canvas 
hose pipes, flexible compressed air pipe fittings, not 
of metal, vehicle radiator connecting hoses; synthetic 
plastic as semi-finished products in form of foils, 
plates, rods, profiles, hoses, tubes, blocks, foam 
rubber, natural rubber, synthetic elastomer resin 
blended with additives and colorants sold in a pellet 
form, rubber, cellulose acetate film, plastic film other 
than for wrapping, semi-processed brake lining 
material, clutch linings, rubber thread not for textile 
use, plastic fibers, natural rubber threads, not for 
textile use, natural rubber and rubber bags for 
merchandise packaging; goods made of rubber, 
natural rubber, plastic and similar materials namely 
rubber and natural rubber pads (shock absorber), 
expansion joint fillers, rubber stoppers, sealing plugs 
made primarily from rubber, billets from rubber, 
rubber sleeves for protecting parts of machinery, 
foam rubber for protecting parts of machinery, rings 
of rubber for use as pipe connection seals, gasket 
sealer for use in plumbing, gasket rings.

Class: 19 סוג: 19

Materials for constructing, coating, repairing roads, 
namely, asphalt, pitch and tar, bitumen asphalt, sand, 
gravel, slag stone, mixtures of sand and sand stones, 
non-agricultural lime for use in construction, slag-lime 
cement, gypsum; blocks of concrete, plaster and 
colored plaster for building purposes, articles of 
artificial stone for building purposes; shaped building, 
construction and road construction materials made of 
concrete, gypsum, earthen, clay, sand, natural stone, 
artificial stone, wooden, plastic or synthetic materials; 
 non-luminous, non-mechanical signs not of metal; 
monuments of stone, concrete or marble; statues of 
stone, concrete or marble; glass blocks for building, 
glass bricks, glass tiles, glass panes, glass panels for 
building construction purposes; prefabricated 
swimming pools not of metal; aquarium sand.

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

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

Turkey, 05/11/2012, No. 2012/91661 טורקיה, 05/11/2012, מספר 2012/91661

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2
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Conditions/Disclaimers

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

Green and grey.

 Owners

Name: SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Meliha Avni Sözen Caddesi No:40, Mecidiyeköy 
- İstanbul, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19
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Trade Mark No. 259897 מספר סימן

Application Date 29/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178673 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NEWLAT S.p.A.

Address: Via J.F. Kennedy 16, I-42100 REGGIO EMILIA, 
Italy

(Italy Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk, milk products and dairy products, butter, cream, 
cheese and dairy product substitutes; yogurt, fruit-
flavoured yogurt, drinking yogurts, yogurt-based 
beverages,  milk beverages.

Class: 30 סוג: 30

Yogurt ice creams, yogurt-based ice cream, coffee-
based beverages, cocoa-based beverages, 
chocolate-based beverages, ice creams, parfaits, 
sorbets [ices].

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, fruit beverages and fruit juices, syrups for 
beverages, preparations for making beverages.

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

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

Italy, 31/07/2013, No. RE2013C000318 RE2013C000318 איטליה, 31/07/2013, מספר

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32
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Trade Mark No. 259905 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0951862 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HOKOCHEMIE GmbH

Address: Pannerhofstrasse 7, CH-6353 Weggis, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary products, namely for 
ectoparasites and fly control; disinfectants, namely 
for veterinary purposes; products for destroying 
vermin, namely for use on manure and other 
decaying organic matter
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Trade Mark No. 259907 מספר סימן

Application Date 11/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1010374 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KARTALÇARSI TEKSTIL SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI

Address: Fevzi Çakmak Cd., Gurup is Hani No:35 K:1 
D:9, OSMANGAZI BURSA, Turkey

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: The Beck Science Bldg., 8 Hartom St., Har 
Hotzvim, P.O.B. 45087, Jerusalem, 9777401, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : מרכז בק למדע, רח' הרטום 8, הר חוצבים, ת.ד. 45087
, ירושלים, 9777401, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods  in the field of clothing , footwear and 
headgear (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods.
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Trade Mark No. 259911 מספר סימן

Application Date 01/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1115328 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 010587152 האיחוד האירופי מספר: 010587152

Dated 28/06/2012 (Section 16) מיום 28/06/2012 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals and reagents for scientific and laboratory 
purposes; chemicals and reagents not for medical 
purposes.

Class: 5 סוג: 5

Products and reagents for medical purposes, for in-
vitro diagnostics and theranostics; products and 
reagents for testing sensitivity to antibiotics, all these 
goods being for medical purposes; products and 
reagents for identifying microorganisms, all these 
goods being for medical purposes.

Class: 9 סוג: 9

Instruments and devices for use in laboratory and 
components thereof for research and analysis on the 
sensitivity of biological cells; scientific (other than 
medical) apparatus and instruments.

Class: 10 סוג: 10

Equipment and instruments for medical purposes, for 
in-vitro diagnostics and theranostics; equipment and 
instruments for testing sensitivity to antibiotics, all 
these goods being for medical purposes; equipment 
and instruments for identifying microorganisms, all 
these goods being for medical purposes.
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 Owners

Name: AB bioMérieux

Address: Hantverksvägen 15, SE-436 33 ASKIM, 
Sweden

(Suède Private 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
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Trade Mark No. 259923 מספר סימן

Application Date 06/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Haim Gidon שם: חיים גדעון

Address: 12 Ahron St., Natanya, 42384, Israel כתובת : אהרון 12, נתניה, 42384, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Instruction and training in the disciplines of self 
defence and krav maga.

שירותי הדרכה ואימון בתחום הגנה עצמית וקרב מגע.             
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Trade Mark No. 259983 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gant AB

Address: P.O. Box 27021, Stockholm, 102 51, Sweden

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

Optical eyewear, eyeglasses, sunglasses, frames, 
eyeglass holders, neck cords, eyeglass caddies; all 
included in class 9

משקפיים אופטיים, משקפיים, משקפי שמש, מסגרות, מחזיקי 
משקפיים, מיתרי צוואר, קופסאות משקפיים; הנכללים כולם 

בסוג 9                      

Class: 14 סוג: 14

Horological and Chronometric instruments, jewellery; 
all included in class 14

 מכשירים הורולוגיים וכרונומטרים, תכשיטים; הנכללים כולם 
בסוג 14                               

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation of leather gods and goods 
made of these materials not included in other 
classes. Trunks, luggage, travelling bags, handbags, 
briefcases, wallets, school bags, sports bags beach 
bags, umbrellas; all included in class 18

מוצרי עור וחיקויי עור ומוצרים המיוצרים מחומרים אלה ושאינם 
כלולים בסוגים אחרים. מזוודות, כבודה, תיקי טיולים, תיקי יד, 
תיקי מסמכים, ארנקים, ילקוטים, תיקי ספורט ותיקי חוף, 

מטריות; הנכללים כולם בסוג 18
                                                                                   

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25 ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25                 
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Trade Mark No. 259991 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178759 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles [optics]; spectacle frames; sunglasses; 
mobile phone covers; cell phone straps; mobile 
phone straps; holders for mobile phones.

Class: 14 סוג: 14

Gold, silver, platinum, precious metals and their 
alloys; goods in precious materials and their alloys, 
diamonds, round-brilliant cut diamonds (brillanti), 
precious stones and imitation precious stones; 
jewelry, imitation jewelry and personal ornaments 
jewels; imitation jewels, jewel cases of precious 
metals or their alloys or coated therewith; earrings, 
bracelets, necklaces, rings, pendants, brooches, 
chains, medallions, tie clips, cufflinks and tie pins; 
clocks and chronometric instruments and other 
horological instruments including watches, watch 
straps.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation of leather and goods made of 
these materials and not included in other classes, 
bags, bags of leather, bags of textile, knitted bags 
(not of precious metal), beach bags, wallets, purses, 
suitcases, trunks, makeup bags, vanity cases (not 
fitted), hand bags, umbrellas, rucksacks, briefcases, 
all of leather and/or imitation of leather.

Class: 25 סוג: 25

Clothing and accessories therefore, including shirts, 
vests, pants, sweatshirts, T-shirts, tops, sportswear, 
casual wear, leisure clothing, neckties, scarves, 
handkerchiefs (clothing), waistcoats, scarves, socks, 
hats, robes, jackets, gloves, underwear, belts 
(clothing), footwear, including athletic shoes and 
sandals, headgear.

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

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

San Marino, 16/05/2013, No. SM-M-201300081 SM-M-201300081 סן מרינו, 16/05/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9
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 Owners

Name: Golden Boys S.r.l.

Address: Via Crimea, 7/A, I-47921 Rimini (RN), Italy

(ITALY LIABILITY LIMITED COMPANY)

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25
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Trade Mark No. 259995 מספר סימן

Application Date 26/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178782 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hamilton International AG (Hamilton 
International SA) (Hamilton International Ltd)

Address: Mattenstrasse 149, CH-2503 Biel/Bienne, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; jewelry, jewelry boxes, cases, precious stones; 
timepieces and chronometric instruments, watch 
chains, 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, 05/04/2013, No. 642630 שוויץ, 05/04/2013, מספר 642630

Class: 14 סוג: 14
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Trade Mark No. 260000 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178840 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Sushi.

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies; cost price analysis; rental of 
advertising space; computerized file management; 
accounting; invoicing; demonstration of goods; 
personnel recruitment; layout services for advertising 
purposes; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; arranging newspaper 
subscriptions for others; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; shop window 
dressing; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; sales promotion for others; 
rental of vending machines; publication of publicity 
texts; radio advertising; bill-posting; distribution of 
samples; advertising; on-line advertising on a 
computer network; advertising by mail order; 
television advertising; systemization of information 
into computer databases; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of others; 
administrative processing of purchase orders; 
modelling for advertising or sales promotion; price 
comparison services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses].

Class: 43 סוג: 43

Hotels; snack-bars; cafes; cafeterias; motels; rental 
of cooking apparatus; rental of transportable 
buildings; restaurants; self-service restaurants; 
canteens; bar services; food and drink catering.
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Limited Liability Company "TZNZ"

Address: ul. Magnitogorskaya, 51, liter E, office 300, RU-
195027 Sankt-Petersburg, Russian Federation

ט"ז אלול תשע"ה - 21531/08/2015



Trade Mark No. 260010 מספר סימן

Application Date 17/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178954 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: European Federation of IASP Chapters - EFIC 
iasbl Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Address: Grensstraat 7, B-1831 DIEGEM, Belgium

(Belgium Non-profit-making International Association)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training, arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums 
and workshops in the field of pain science and 
medicine.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research and technological services and 
research relating thereto, in particular in the field of 
pain; biological research; chemical research and 
analysis; services in the field of chemistry.

Class: 45 סוג: 45

Lobbying services other than for commercial 
purposes by representing healthcare professionals 
across Europe who study pain and treat patients.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/02/2013, No. 1262874 בנלוקס, 11/02/2013, מספר 1262874

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 260014 מספר סימן

Application Date 25/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178973 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Aniseed; peanut confectionery; high-protein cereal 
bars; baking soda (bicarbonate of soda for cooking 
purposes); soya bean paste (condiment); bean meal; 
star aniseed; tapioca flour for food; flour; flour-milling 
products; pastries; bread rolls; buns; sandwiches; 
vanillin (vanilla substitute); vanilla (flavoring); waffles; 
vermicelli (noodles); cream of tartar for culinary 
purposes; farinaceous foods; oatmeal; oat flakes; 
oat-based food; sea water for cooking; seaweed 
(condiment); binding agents for ice cream (edible 
ices); biscuits; cloves (spice) mustard; mustard meal; 
cake frosting (icing); glucose for culinary purposes; 
relish (condiment); gluten additives for culinary 
purposes; yeast; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; fruit jellies 
(confectionery); chewing gum; custard; leaven; rice-
based snack food; cereal-based snack food; artificial 
coffee; frozen yogurt (confectionery ices); frozen kefir 
(confectionery ices); flavorings, other than essential 
oils, for beverages; flavorings, other than essential 
oils, for cakes; flavorings, other than essential oils; 
wheat germ for human consumption; preparations for 
stiffening whipped cream; thickening agents for 
cooking foodstuffs; chips (cereal products); ginger 
(spice); coffee; unroasted coffee; coffee flavorings; 
coffee-based beverages; coffee beverages with milk; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes; 
cocoa; cocoa beverages with milk; cocoa-based 
beverages; cocoa products; capers; caramels 
(candy); lozenges (confectionery); curry (spice); 
potato flour for food; ketchup (sauce); gluten 
prepared as foodstuff; confectionery; sugar 
confectionery; tortillas; cinnamon (spice); starch for 
food; hominy grits; groats for human food; corn, 
milled; corn, roasted; corn flour; pop corn; corn 
flakes; turmeric for food; couscous (semolina); salt 
for preserving foodstuffs; confectionery for decorating 
Christmas trees; edible ices; ice for refreshment; ice, 
natural or artificial; liquorice (confectionery); noodles; 
candy; flaxseed for human consumption; 
mayonnaise; macaroni; maltose; hominy; chow-chow 
(condiment); marinades; marzipan; royal jelly; honey; 
molasses for food; macaroons (pastry); almond 
paste; almond confectionery; flour-milling products; 
pancakes; spring rolls; gruel, with a milk base, for 
food; ice-cream; dessert mousses (confectionery); 
chocolate mousses; nutmegs; muesli; meat gravies; 
meat tenderizers, for household purposes; mint for 
confectionery; peppermint sweets; infusions, not 
medicinal; husked oats; vinegar; ravioli; pepper; 
pesto (sauce); beer vinegar; quiches; sweetmeats 
(candy); pizzas; pies; fondants (confectionery); 
powder for edible ices; pralines; condiments; 
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 Owners

Name: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 
"INDUSTRIAL ASSOCIATION "KONTI"

Address: Bul. Shevchenko, 6-b, Donetsk 83015, Ukraine

(Ukraine Private Joint Stock Company)

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

dressings for salad; seasonings; unleavened bread; 
bee glue; gingerbread; spices; puddings; cake 
powder; fruit coulis (sauces); rice; rice cakes; baking 
powder; ferments for pastes; sago; garden herbs, 
preserved (seasonings); celery salt; golden syrup; 
salt for preserving foodstuffs; soya flour; soya sauce; 
malt for human consumption; malt biscuits; malt 
extract for food; tomato sauce; sauces (condiments); 
spaghetti; noodle based prepared meals; ham glaze; 
rusks; breadcrumbs; petit-beurre biscuits; sushi; 
tabbouleh; tacos; tapioca; petits fours (cakes); 
crackers; cake paste; tarts; sorbets (ices); halvah; 
bread; chicory (coffee substitute); sweetmeats 
(candy); sugar; tea; iced tea; tea-based beverages; 
chutneys (condiments); saffron (seasoning); 
chocolate; chocolate-based beverages; chocolate 
beverages with milk; barley meal; crushed barley.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Ukraine, 11/06/2013, No. m201310291 m201310291 אוקראינה, 11/06/2013, מספר

Class: 30 סוג: 30
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Trade Mark No. 260033 מספר סימן

Application Date 15/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1179205 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Grandel GmbH

Address: Pfladergasse 7-13, 86150 Augsburg, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, in particular base 
materials, raw materials, auxiliary materials and 
active substances based on natural substance 
concentrates and highly concentrated natural 
substances for the manufacture of medical and 
cosmetic preparations.

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, 
dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations, dietary foods for medical use, 
nutritional supplements, plasters, materials for 
dressings.

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

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

Germany, 11/03/2013, No. 30 2013 001 639.4/03 גרמניה, 11/03/2013, מספר 639.4/03 001 2013 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 260040 מספר סימן

Application Date 25/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1179257 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Play Visions, Inc.

Address: 19180 144th Ave NE, Woodinville WA 98072, 
U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Sand toys.
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Trade Mark No. 260059 מספר סימן

Application Date 17/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1179535 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training, arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums 
and workshops in the field of pain science and 
medicine.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research and technological services, and 
research relating thereto, in particular in the field of 
pain; biological research; chemical research and 
analysis; services in the field of chemistry.

Class: 45 סוג: 45

Lobbying services other than for commercial 
purposes by representing healthcare professionals 
across Europe who study pain and treat patients.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/02/2013, No. 1262875 בנלוקס, 11/02/2013, מספר 1262875

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White, various 
shades of yellow, orange and blue. as shown in the 
mark.

 Owners

Name: European Federation of IASP Chapters - EFIC 
iasbl Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Address: Grensstraat 7, B-1831 DIEGEM, Belgium

(Belgium Non-profit-making International Association)
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Trade Mark No. 260077 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077177 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAVIVE SPA

Address: Via Altinia, 298/B, I-30030 DESE (Venezia), 
Italy

(Italy Joint-Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Eau de toilette, eau de parfum. eau de cologne, 
perfume waters, body lotions, shower and bath gels, 
hand creams, perfume dry oils, body soaps, hair 
conditioner, hair shamoos, hair lotions, after shaving 
lotions, bath foams, make up for the face

Class: 9 סוג: 9

Eye glasses and sunglasses; spectacle frames and 
sunglass frames; lenses for spectacle and 
sunglasses; sunglasses and sports glasses; 
spectacle cases, cords and chains.

Class: 14 סוג: 14

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

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.
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Trade Mark No. 260097 מספר סימן

Application Date 20/10/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour: Gold as shown in 
the mark.

הסימן מוגבל לצבע: זהב הנראה בסימן.

Ownersבעלים

Name: Levy Sadot Ltd. שם: לוי שדות בע"מ

Address: Sde Yaakov, 36586, Israel כתובת : שדה יעקב, 36586, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adv Nimrod Arev

Address: No. 19 Bet Shan St., Haifa, 3328302, Israel

שם: עו"ד נמרוד ערב

כתובת : בית שאן 19, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines and alcoholic beverages except beers. יינות ומשקאות כוהליים למעט בירות.                     
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ONEVIEW

Trade Mark No. 260103 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

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

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for converged infrastructure 
management; to monitor and control information 
technology infrastructure of servers, data storage, 
and networking hardware; and to enable context-
sensitive, real-time information sharing; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב לניהול תשתיות משולבות; לבקרה ושליטה 
בתשתית מיעד טכנולוגי של שרתים; מאגרי מידע וחומרת 
רשת; המאפשרים שיתוף מידע בעל תוכן רגיש בזמן אמת; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                                  

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

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

U.S.A., 22/07/2013, No. 86/015991 ארה"ב, 22/07/2013, מספר 86/015991

Class: 9 סוג: 9
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TEAVANA

Trade Mark No. 260108 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Teavana Corporation

Address: Suite 1480, 3630 Peachtree Road, Ne, Atlanta, 
Georgia, 30326, U.S.A.

Georgia Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages with tea flavor; fruit and 
juice based beverages; fruit concentrates and purees 
used as ingredients of beverages; beverage 
concentrates and syrups for making frozen blended 
fruit based beverages; sparkling fruit and juice based 
beverages and soda beverages; soda pop 
beverages; energy drinks; soy-based beverages not 
being milk substitutes.

משקאות לא-אלכוהוליים בטעמי תה; משקאות על בסיס פרי 
ומיץ; תרכיזים ומחיות של פירות המשמשים כמרכיבים של 
משקאות; תרכיזים וסירופים של משקאות להכנת משקאות 

קפואים על בסיס פירות מעורבלים; משקאות תוססים על בסיס 
פירות ומיצים ומשקאות סודה;                                            
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 43 סוג: 43

Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, tea bar and 
tea house, tea room; carry out restaurant, and take 
out restaurant services; catering services; contract 
food services; food and beverage preparation.

מסעדה, בית קפה, קפיטריה, בר חטיפים, בר לתה ובית תה, 
חדר תה; שירותי מסעדה ממנה ניתן לאסוף מזון ומסעדה עם 
משלוחים; שירותי הסעדה; שירותי מזון תחת חוזה; הכנת מזון 
ומשקאות.                                                                       
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Trade Mark No. 260110 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Teas and tea blends; candies, namely, tea flavored 
mints; honey in the shape of a spoon; herbal tea-
based beverages; tea and herbal tea-based 
beverages and concentrates, with fruit flavoring; 
frozen confections with tea, herbal tea and fruit 
flavoring; cocoa, herbal and non-herbal tea; tea, 
cocoa and beverages; beverages made with a base 
of powdered chocolate and vanilla based beverages; 
sauces to add to beverages; chocolate syrup; 
flavoring syrups to add to beverages; ready-to-drink 
tea; ice cream and frozen confections, namely, ice 
cream, ice milk, frozen yogurt, frozen soy based 
desserts; candy and confections namely, chocolate, 
sugar, candy almonds, and frozen confections; baked 
goods, namely, muffins, scones, biscuits, cookies, 
pastries and breads; food bars, namely, grain-based 
food bars, and oat-based food bars; sugar; spice; 
honey; agave; tea-based liquid and powdered 
beverage mixes for making fruit-based beverages. 

תה ותערובות תה; ממתקים, דהיינו, סוכריות מנטה בטעם תה; 
דבש בצורה של כפית; משקאות על בסיס תה-צמחים; משקאות 
ותרכיזים על בסיס תה ותה-צמחים, עם טעמי פירות; דברי 
מתיקה קפואים עם תה, תה צמחים וטעמי פירות; קקאו, תה 
צמחים ושאינו-צמחים; תה, קקאו ומשקאות; משקאות העשויים 
עם בסיס של אבקת שוקולד ומשקאות העשויים עם בסיס של 
ווניל; רטבים להוספה למשקאות; סירופ שוקולד; סירופים נותני 

טעם להוספה למשקאות; תה מוכן-לשתייה; גלידה ודברי 
מתיקה קפואים, דהיינו, גלידת שמנת, גלידה חלבית, יוגורט 
קפוא, קינוחים קפואים על בסיס סויה; ממתקים ודברי מתיקה 
דהיינו, שוקולד, סוכר, ממתקי שקדים, ודברי מתיקה קפואים; 
דברי מאפה, דהיינו, מאפינס, סקונס, ביסקוויטים, עוגיות, 

מאפים ולחמים; חטיפי מזון, דהיינו, חטיפי מזון על בסיס דגן, 
וחטיפי מזון על בסיס שיבולת שועל; סוכר; תבלין; דבש; אגבה; 
תערובות משקאות על-בסיס תה בנוזל ואבקה להכנת משקאות 
על-בסיס פירות.                                                               
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages with tea flavor; fruit and 
juice based beverages; fruit concentrates and purees 
used as ingredients of beverages; beverage 
concentrates and syrups for making frozen blended 
fruit based beverages; sparkling fruit and juice based 
beverages and soda beverages; soda pop 
beverages; energy drinks; soy-based beverages not 
being milk substitutes; flavoring syrups for making 
beverages.

משקאות לא-אלכוהוליים בטעמי תה; משקאות על בסיס פירות 
ומיץ; תרכיזי פירות ורסקים המשמשים כרכיבים של משקאות; 
תרכיזי משקה וסירופים להכנת משקאות קפואים על בסיס 
פירות מעורבבים; משקאות תוססים על בסיס פירות ומיץ 

ומשקאות סודה; משקאות גזוז; שתייה של אנרגיה; משקאות 
על-בסיס סויה לא כתחליפי חלב; סירופים נותני טעם להכנת 
משקאות.                                                                       
                                                                                    

                        

Class: 43 סוג: 43

Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, tea bar and 
tea house, tea room; carry out restaurant, and take 
out restaurant services; catering services; contract 
food services; food and beverage preparation.

מסעדה, בית קפה, קפיטריה, בר חטיפים, בר לתה ובית תה, 
חדר תה; שירותי מסעדה ממנה ניתן לאסוף מזון ומסעדה עם 
משלוחים; שירותי הסעדה; שירותי מזון תחת חוזה; הכנת מזון 
ומשקאות.                                                                       
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 Owners

Name: Teavana Corporation

Address: Suite 1480, 3630 Peachtree Road, Ne, Atlanta, 
Georgia, 30326, U.S.A.

Georgia Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trade Mark No. 260112 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Teavana Corporation

Address: Suite 1480, 3630 Peachtree Road, Ne, Atlanta, 
Georgia, 30326, U.S.A.

Georgia Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Teas and tea blends; candies, namely, tea flavored 
mints; honey in the shape of a spoon; herbal tea-
based beverages; tea and herbal tea-based 
beverages and concentrates, with fruit flavoring; 
frozen confections with tea, herbal tea and fruit 
flavoring; cocoa, herbal and non-herbal tea; tea, 
cocoa ; beverages made with a base of powdered 
chocolate ; sauces to add to beverages; chocolate 
syrup; flavoring syrups to add to beverages; ready-to-
drink tea; ice cream and frozen confections, namely, 
ice cream, ice milk, frozen yogurt, frozen soy based 
desserts; candy and confections namely, chocolate, 
sugar, candy almonds, and frozen confections; baked 
goods, namely, muffins, scones, biscuits, cookies, 
pastries and breads; food bars, namely, grain-based 
food bars, and oat-based food bars; sugar; spice; 
honey; agave.

סוגי תה ותערובות תה; ממתקים, דהיינו, סוכריות מנטה בטעם 
תה; דבש בצורה של כפית; משקאות על בסיס תה-צמחים; 

משקאות ותרכיזים על בסיס תה ותה-צמחים, עם טעמי פירות; 
דברי מתיקה קפואים עם תה, תה צמחים וטעמי פירות; קקאו, 
תה צמחים ושאינו-צמחים; תה, קקאו ; משקאות העשויים עם 
בסיס של אבקת שוקולד ; רטבים להוספה למשקאות; סירופ 

שוקולד; סירופים בטעמים להוספה למשקאות; תה 
מוכן-לשתייה; גלידה ודברי מתיקה קפואים, דהיינו, גלידת 

שמנת, גלידה חלבית, יוגורט קפוא, קינוחים קפואים על בסיס 
סויה; ממתקים ודברי מתיקה דהיינו, שוקולד, סוכר, ממתקי 
שקדים, ודברי מתיקה קפואים; דברי מאפה, דהיינו, מאפינס, 
סקונס, ביסקוויטים, עוגיות, מאפים ולחמים; חטיפי מזון, דהיינו, 
חטיפי מזון על בסיס דגן, וחטיפי מזון על בסיס שיבולת שועל; 
סוכר; תבלין; דבש; אגבה.                                                  
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ז אלול תשע"ה - 22931/08/2015



Trade Mark No. 260116 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shahar Burstyn שם: שחר בורשטיין

Address: 9 Shaul Hamelech St.  app.2, Kiryat Ono, Israel כתובת : שאול המלך 9/2, קרית אונו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Leshem - Frid, Law Offices & Mediation

Address: 1 Ha'Mada St., Mishorim Building (1st floor), 
Rehovot, 76703, Israel

שם: לשם - פריד, משרד עו"ד וגישור

כתובת : רח' המדע 1, בית מישורים (קומה 1), רחובות, 76703, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Services to promoting small business and/or social - 
financial business in israel by connebting them to 
large business; connecting the needs of small 
businesses and/or businesses social - financial 
business with the abilities of large businesses 
constituting personal and social services; included in 
a type 35

שירותים לקידום פעילות של עסקים קטנים ו/או עסקים 
חברתיים - כלכליים בישראל ע"י תיווכים וקישורם עם עסקים 
גדולים; חיבור צרכיהם של עסקים קטנים ו/או עסקים חברתיים 
- כלכליים עם יכולותיהם של עסקים גדולים המהווים שירותים 
אישיים וחברתיים; הנכללים כולם בסוג 35.                           
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Trade Mark No. 260157 מספר סימן

Application Date 30/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable telephones, telecommunication machines 
and apparatus, digital audio players, digital video 
players, computer software (including downloadable 
software), game software for portable electronic 
terminal devices, electronic machines, apparatus and 
their parts, electronic hand-held devices for storing 
and playing music and videos; all included in class 
09.

טלפונים ניידים, מכונות והתקני טלקומוניקציה, נגני אודיו 
דיגיטליים, נגני וידאו דיגיטליים, תוכנת מחשב (כולל תוכנה 
שניתנת להורדה), תוכנת משחק למכשירי מסוף אלקטרוניים 
ניידים, מכונות והתקנים אלקטרוניים וחלקיהם, מכשירים 

אלקטרוניים ידניים לאחסון וניגון מוסיקה ווידאו; הנכללים כולם 
בסוג 09.                                                                         
                                                                                    

      

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, stationery, paper and cardboard, 
teaching materials; all included in class 16.

דברי דפוס, נייר מכתבים, נייר וקרטון, חומרי לימוד; הנכללים 
כולם בסוג 16.                                               

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; all included in class 28. צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 28.       
  

Class: 29 סוג: 29

Foods prepared from meat, pork, fish and poultry 
products, preserved and cooked fruits and 
vegetables, eggs, cheese, milk, milk preparations, 
pickles; all included in class 29.

דברי מזון עשויים ממוצרי בשר, חזיר, דגים ועופות, פירות 
וירקות משומרים ומבושלים, ביצים, גבינה, חלב, מוצרי חלב, 
חמוצים; הנכללים כולם בסוג 29.                                         

                                    

Class: 30 סוג: 30

Edible sandwiches; sandwiches; biscuits, bread, 
cakes, cookies, chocolate, coffee, coffee substitutes, 
tea, mustard, oatmeal, pastries, sauces, seasonings, 
sugar; desserts; all included in class 30.

כריכים למאכל; כריכים; ביסקוויטים, לחם, עוגות, עוגיות, 
שוקולד, קפה, תחליפי קפה, תה, חרדל, שיבולת שועל, מאפים, 
רטבים, תבלינים, סוכר; קינוחים; הנכללים כולם בסוג 30.         

                                                                  

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

משקאות שאינם אלכוהוליים, סירופים ותכשירים אחרים להכנת 
משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                                       

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים לאספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדה; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                 
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 Owners

Name: McDONALD'S CORPORATION

Address: One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois, 
60523, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל
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Trade Mark No. 260177 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: ROBERTO CAVALLI S.P.A.

Address: Piazza San Babila 3., Milano, 20122, 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: 18 סוג: 18

Purses, school bags, school satchels, card cases, 
travelling trunks, backpacks, rucksacks, wallets, 
shopping bags, attache cases, beach bags, 
handbags, travelling bags, handbag frames, 
pouches, briefcases, cases of leather, vanity cases 
not fitted, leather key cases, suitcases, bags for 
sports, hat boxes of leather, garment bags for travel, 
leather shoulder belts, leather straps, fur, raw skins, 
dog collars, clothing for pets, umbrellas; all included 
in class 18. 

ארנקים, ילקוטי בית ספר, תיקי בית ספר, קופסאות לכרטיסים, 
מזוודות נסיעה, תרמילים, תרמילי גב, ארנקים, תיקי קניות, 
תיקי מסמכים, תיקי חוף, תיקי יד, תיקי נסיעות, מסגרות תיקי 
יד, נרתיקים, תיקי מסמכים, תיקים מעור, תיקי איפור שאינם 
מותאמים, תיקי מפתח מעור, מזוודות, תיקי ספורט, תיקים 

מעור לכובעים, תיקי כיסוי לטיולים, חגורות כתף מעור, רצועות 
עור, פרוה, עורות לא מעובדים, קולרים לכלבים, ביגוד לחיות 

מחמד, מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.
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Trade Mark No. 260190 מספר סימן

Application Date 25/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1179672 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clariant AG

Address: Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; dyestuffs; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/06/2013, No. 645457 שוויץ, 04/06/2013, מספר 645457

Class: 2 סוג: 2
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Trade Mark No. 260195 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1179735 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Address: No. 43 Fumin Road, Ruicheng County, Shanxi 
Province, People's Republic of China

(China Limited Liability Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cachets for pharmaceutical purposes;  medicinal 
infusions; pastille for pharmaceutical purposes; 
mineral waters for medical purposes; ointments for 
pharmaceutical purposes; adhesive plasters for 
medical purposes;  dietetic substances adapted for 
medical use.
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Trade Mark No. 260203 מספר סימן

Application Date 18/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1179826 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 646246 שוויץ מספר: 646246

Dated 22/03/2013 (Section 16) מיום 22/03/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Chocoladefabrik Lindt & Sprüngli AG

Address: Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

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

Cocoa, chocolate, pralines.

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

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

Switzerland, 22/03/2013, No. 646246 שוויץ, 22/03/2013, מספר 646246

Class: 30 סוג: 30
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Trade Mark No. 260209 מספר סימן

Application Date 29/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1179865 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Control panels for engines (electricity); software for 
electronic control units for engines; electronic 
steering and electronic suspension control units for 
vehicles; software for electronic steering and 
suspension control units for vehicles.

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, vehicles, parts and accessories thereof 
being chassis springs, shock absorbers, strut braces; 
vehicle rollbars; bushings, brake calipers, brake 
pads, brake discs, brake lines, brake hoses, wheels, 
wheel spacers, wheel studs and wheel lug nuts, 
fenders, wheel covers, mud guards, seats, seat 
covers, steering wheels, gear levers, dashboards, 
door panels, roof panels, brake pedals, clutch pedals, 
accelerator pedals, and door pins; automobile 
bumpers; automobile grilles; automotive interior trim; 
mirrors for vehicles, namely, rearwiew mirrors, vanity 
mirrors and side-view mirrors; badges and insignia 
for vehicles.  
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Blue "Pantone 
299"; white. as shown in the mark.

Blue "Pantone 299"; white.

 Owners

Name: Polestar Holding AB

Address: Anna Odhners gata 14, SE-421 30 Västra 
Frölunda, Sweden

(Sweden Joint Stock Company (Sw. Aktiebolag))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 260211 מספר סימן

Application Date 24/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1179887 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NITTO DENKO CORPORATION

Address: 1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 
567-8680, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs, recorded; computer programs, 
downloadable;  telecommunication machines and 
apparatus; bar code label printers for industrial use; 
bar code label printers; color printers.

Class: 16 סוג: 16

Bar code labels; ink ribbons; stationery; label paper].

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

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

Japan, 14/06/2013, No. 2013-045846 יפן, 14/06/2013, מספר 2013-045846

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16
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Trade Mark No. 260228 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180087 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CELTEX S.P.A.

Address: Via Marlianese, 43, I-51030 SERRAVALLE 
PISTOIESE (PT), Italy

(ITALIE SOCIETE PAR ACTIONS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Articles of paper for hygienic, sanitary and household 
purposes, not included in other classes; towels of 
paper in rolls for kitchen.

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

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

Italy, 09/05/2013, No. BO2013C000655 BO2013C000655 איטליה, 09/05/2013, מספר

Class: 16 סוג: 16

ט"ז אלול תשע"ה - 24031/08/2015



MODERIBA

Trade Mark No. 260262 מספר סימן

Application Date 01/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: AbbVie Ireland Unlimited Company

Address: 70 Sir John Rogerson's Quai, Dublin 2, Ireland

(a company incorporated under the laws of Ireland

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 
Hepatitis C, excluding diagnostic test kits containing 
diagnostic reagents for medical use; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בצהבת סי, מלבד ערכות אבחון 
המכילים מגיבים מאבחנים לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .5
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Trade Mark No. 260264 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bordel Ltd. שם: בורדל בע"מ

Address: Totzeret Haaretz 13, Tel Aviv, Israel כתובת : תוצרת הארץ 13, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren Ben-Yair, Adv.

Address: 

שם: אורן בן-יאיר, עו"ד

כתובת : שד' רוטשילד 17, ת.ד. 29217, תל אביב, 61292, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment. בידור.                 

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink. שירותים להספקת מזון ומשקה.                         
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Trade Mark No. 260275 מספר סימן

Application Date 03/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 
60642, U.S.A.

(a Delaware company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toothpaste; dentifrice, non-medicated mouthwash.     
    

משחת שיניים; תכשיר לניקוי שיניים, מי פה לא-תרופתיים.

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes, dental flossers.     .מברשות שיניים; קיסמי חוט דנטאלי

Class: 30 סוג: 30

Confectionery; chewing gum; mints          .דברי מתיקה; גומי לעיסה; סוכריות מנטה
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זילטנסיה

Trade Mark No. 260284 מספר סימן

Application Date 04/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                         
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زیلتانسیا

Trade Mark No. 260285 מספר סימן

Application Date 04/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                         
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ESMYARING

Trade Mark No. 260302 מספר סימן

Application Date 05/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laboratoire HRA Pharma

Address: Paris, France

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

Vaginal ring releasing a tretament for uterine fibroids 
symptoms; all included in class 5.

טבעת וגינלית המשחררת טיפול לסימפטומים של שרירני 
הרחם; הנכללים כולם בסוג 5.                                 

Class: 35 סוג: 35

Advertising, promotion and retail sale of 
pharmaceutical, biotechnological or medical products 
for human use; bringing together, for the benefit of 
others, pharmaceutical, biotechnological or medical 
products for human use (excluding their transport 
thereof), enabling the consumer to purchase them 
conveniently from a wholesaler; all included in class 
35.

פרסום, קידום ומכירות קמעונאיות של מוצרים רוקחיים, 
ביוטכנולוגיים או רפואיים לשימוש בני-אדם; קיבוץ, לתועלתם 
של אחרים, של מוצרים רוקחיים, ביוטכנולוגיים או רפואיים 
לשימוש בני-אדם (למעט הובלתם), המאפשר ללקוח לרכוש 

אותם בצורה נוחה מסיטונאי; הנכללים כולם בסוג 35.             
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 44 סוג: 44

Medical services; all included in class 44. שירותים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 44.           
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MYOPLEX

Trade Mark No. 260304 מספר סימן

Application Date 06/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Natural Supplement Association, Incorporated

Address: 100 Abbott Park Road, Abbott Park, 60064, 
Illinois, U.S.A.

a company incorporated in the State of Colorado

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional and dietary supplements; liquid or powder 
nutritive supplements for human use; nutritionally 
fortified beverages and powders for meal 
replacement for medical use; nutritional energy bars 
for use as a meal replacement and dietary 
supplement bars for use as a meal replacement for 
medical use.

תוספי תזונה ודיאטה; תוספים מזינים בנוזל או באבקה למאכל 
אדם; משקאות ואבקות מועשרים תזונתית להחלפת ארוחות 
לשימוש רפואי; חטיפי אנרגיה תזונתיים לשימוש כתחליף 

לארוחה וחטיפי תוספים דיאטטים המשמשים כתחליף לארוחות 
לשימוש רפואי.                                                                 
                                                                                    

                    

Class: 29 סוג: 29

Ready to eat food bars with a soy or whey protein 
base; ready to drink dairy based protein food 
beverages; powdered whey based protein food 
beverages; powdered soy based protein food 
beverages                         

חטיפי מזון מוכנים לאכילה עם בסיס סויה או חלבון מי-גבינה; 
משקאות מזון חלבון מוכנים לשתיה המבוססים על חלב; 

משקאות מזון חלבון בצורת אבקה, המבוססים על מי-גבינה; 
משקאות מזון חלבון בצורת אבקה, המבוססים על סויה. 

Class: 30 סוג: 30

Ready to eat food bars with a grain protein base; 
cereal based energy bars; ready to eat, cereal 
derived food bars       

חטיפי מזון מוכנים לאכילה עם בסיס חלבון דגנים; חטיפי 
אנרגיה מבוססים על דגנים; חטיפי מזון מוכנים לאכילה, 

מנגזרות דגנים.
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ARA-cell

Trade Mark No. 260325 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: STADA Arzneimittel AG

Address: Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, 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

Cytostatics and anti-cancer drugs. תרופות ציטוסטטיות ונוגדות-סרטן.       
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שיטת הכפתור

Trade Mark No. 260334 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ahava Shmaia שם: אהבה שמעיה

Address: Nahal Dalton 14 St., P.O.B. 4340, Kfar Yona, 
40300, Israel

כתובת : נחל דלתון 14, ת.ד. 4340, כפר יונה, 40300, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Keren Beck Fogel, Adv.

Address: Bar Kokhva 23 V-TOWER, Benei Brak, 
5126002, s.a.p. bld., Israel

שם: קרן בק פוגל, עו"ד

כתובת : בר כוכבא V-TOWER ,23, בני ברק, 5126002, בית 
ש.א.פ., ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Musical instruction/lessons included in class 41. שיעורי נגינה, נכללים בסוג 41.                                         
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ClaryND

Trade Mark No. 260335 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DENTORIENT FUSS LTD. שם: דנטאוריינט פוס בע"מ

Address: 28 Ha’gdud Ha’ivry, Tel-Aviv, 61021, Israel כתובת : הגדוד העברי 28, תל אביב, 61021, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Materials for dental bite, namely materials for dental 
impression; dental cements; mastics for dental use; 
Acryl for dental use; materials for stopping teeth; 
Fluorine for dental use; vulnerary sponges for dental 
use; rubber and gutta-percha for dental use; dental 
pins; EDTA fluid for dental use; Calcium Hydroxide 
for dental use; turbine oil for dental use; all included 
in class 5

חומרים למנשך דנטאלי, דהיינו חומרים להטבעת מנשך; דבקים 
דנטאליים; שרפים לשימוש דנטאלי; אקריל לשימוש דנטאלי; 
חומרים למילוי שיניים; פלואור לשימוש דנטאלי; ספוגים לריפוי 
פצעים לשימוש דנטאלי; גומי וגוטה פרכה לשימוש דנטאלי; 
פינים דנטאליים; נוזל אתילן דואמין טטרא-אצטט לשימוש 
דנטאלי; קלציום הידרוקסיד לשימוש דנטאלי; שמן טורבינה 

לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5                                   
                            

Class: 10 סוג: 10

Suture materials, namely suture materials for dental 
use; all included in class 10

חומרי תפירה, דהיינו חוטי תפירה לשימוש דנטאלי; הנכללים 
כולם בסוג 10                                 
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Trade Mark No. 260336 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DENTORIENT FUSS LTD. שם: דנטאוריינט פוס בע"מ

Address: 28 Ha’gdud Ha’ivry, Tel-Aviv, 61021, Israel כתובת : הגדוד העברי 28, תל אביב, 61021, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Materials for dental bite, namely materials for dental 
impression; dental cements; mastics for dental use; 
Acryl for dental use; materials for stopping teeth; 
Fluorine for dental use; vulnerary sponges for dental 
use; rubber and gutta-percha for dental use; dental 
pins; EDTA fluid for dental use; Calcium Hydroxide 
for dental use; turbine oil for dental use; all included 
in class 5

חומרים למנשך דנטאלי, דהיינו חומרים להטבעת מנשך; דבקים 
דנטאליים; שרפים לשימוש דנטאלי; אקריל לשימוש דנטאלי; 
חומרים למילוי שיניים; פלואור לשימוש דנטאלי; ספוגים לריפוי 
פצעים לשימוש דנטאלי; גומי וגוטה פרכה לשימוש דנטאלי; 
פינים דנטאליים; נוזל אתילן דואמין טטרא-אצטט לשימוש 
דנטאלי; קלציום הידרוקסיד לשימוש דנטאלי; שמן טורבינה 

לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5                                   
                            

Class: 10 סוג: 10

Suture materials, namely suture materials for dental 
use; all included in class 10

חומרי תפירה, דהיינו חוטי תפירה לשימוש דנטאלי; הנכללים 
כולם בסוג 10                                 
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Trade Mark No. 260358 מספר סימן

Application Date 12/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180668 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging; addressing machines; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; adhesive bands 
for stationery or household purposes; adhesives 
[glues] for stationery or household purposes; 
advertisement boards of paper or cardboard; albums; 
scrapbooks; almanacs; announcement cards 
[stationery]; aquarelles; watercolors [paintings]; 
watercolours [paintings]; artists' watercolor 
[watercolour] saucers; watercolor [watercolour] 
saucers for artists; artists' watercolor saucers; artists' 
watercolour saucers; atlases; conical paper bags; 
bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; garbage bags of paper or of plastics; balls 
for ball-point pens; bibs of paper; loose-leaf binders; 
binding strips [bookbinding]; biological samples for 
use in microscopy [teaching materials]; blackboards; 
blotters; blueprints; plans; bookbinding material; 
bookbinding apparatus and machines [office 
equipment]; bookbindings; bookends; booklets; 
bookmarkers; books; bottle envelopes of cardboard 
or paper; bottle wrappers of cardboard or paper; 
paper bows; boxes of cardboard or paper; plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; calendars; 
canvas for painting; carbon paper; cardboard; 
cardboard articles; cards; charts; catalogues; chalk 
for lithography; chalk holders; marking chalk; 
charcoal pencils; holders for checkbooks [cheque 
books]; chromolithographs [chromos]; chromos; cigar 
bands; clipboards; clips for offices; staples for offices; 
money clips; cloth for bookbinding; bookbinding cloth; 
coasters of paper; paper coffee filters; comic books; 
compasses for drawing; composing frames [printing]; 
paper tapes and cards for the recordal of computer 
programmes; inking ribbons for computer printers; 
copying paper [stationery]; cords for bookbinding; 
bookbinding cords; correcting fluids [office 
requisites]; correcting ink [heliography]; correcting 
tapes [office requisites]; covers [stationery]; wrappers 
[stationery]; cream containers of paper; diagrams; 
adhesive tape dispensers [office requisites]; 
document files [stationery]; document holders 
[stationery]; drawer liners of paper, perfumed or not; 
drawing pads; drawing pins; thumbtacks; drawing 
boards; drawing materials; drawing instruments; 
drawing sets; drawing pens; duplicators; inking 
sheets for duplicators; painters' easels; elastic bands 
for offices; electrocardiograph paper; electro-
cardiograph paper; electrotypes; embroidery designs 
[patterns]; engraving plates; engravings; envelope 
sealing machines, for offices; envelopes [stationery]; 
writing board erasers; erasing products; etching 
needles; etchings; fabrics for bookbinding; face 
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towels of paper; figurines [statuettes] of papier 
mâché; files [office requisites]; filter paper; filtering 
materials [paper]; finger-stalls [office requisites]; flags 
of paper; flower-pot covers of paper; covers of paper 
for flower pots; flyers; folders for papers; jackets for 
papers; folders [stationery]; forms, printed; fountain 
pens; franking machines for office use; postage 
meters for office use; french curves; galley racks 
[printing]; terrestrial globes; glue for stationery or 
household purposes; pastes for stationery or 
household purposes; gluten [glue] for stationery or 
household purposes; graining combs; graphic prints; 
graphic representations; greeting cards; gummed 
tape [stationery]; gummed cloth for stationery 
purposes; gums [adhesives] for stationery or 
household purposes; hand labelling appliances; 
hand-rests for painters; handkerchiefs of paper; 
handwriting specimens for copying; hat boxes of 
cardboard; hectographs; histological sections for 
teaching purposes; holders for stamps [seals]; 
passport holders; humidity control sheets of paper or 
plastic for foodstuff packaging; credit card imprinters, 
non-electric; index cards [stationery]; indexes; indian 
inks; ink; ink sticks; ink stones [ink reservoirs]; inking 
pads; inking ribbons; inking sheets for document 
reproducing machines; inkstands; inkwells; isinglass 
for stationery or household purposes; perforated 
cards for jacquard looms; labels, not of textile; 
document laminators for office use; ledgers [books]; 
letter trays; lithographic works of art; lithographs; 
luminous paper; magazines [periodicals]; manifolds 
[stationery]; manuals [handbooks]; handbooks 
[manuals]; geographical maps; marking pens 
[stationery]; mats for beer glasses; bags for 
microwave cooking; mimeograph apparatus and 
machines; modelling clay; modelling wax, not for 
dental purposes; modelling materials; modelling 
paste; moulds for modelling clays [artists' materials]; 
molds for modelling clays [artists' materials]; 
architects' models; moisteners [office requisites]; 
moisteners for gummed surfaces [office requisites]; 
apparatus for mounting photographs; musical 
greeting cards; napkins of paper for removing make-
up; tissues of paper for removing make-up; table 
napkins of paper; newsletters; newspapers; nibs; 
nibs of gold; note books; numbering apparatus; 
numbers [type]; obliterating stamps; composing 
sticks; office perforators; office requisites, except 
furniture; oleographs; pads [stationery]; writing pads; 
writing tablets; paint boxes [articles for use in school]; 
paint trays; paintbrushes; painters' brushes; paintings 
[pictures], framed or unframed; palettes for painters; 
pamphlets; pantographs [drawing instruments]; 
paper; paper for recording machines; paper sheets 
[stationery]; paper clasps; paper shredders for office 
use; paper knives [cutters] [office requisites]; paper 
cutters [office requisites]; paper knives [office 
requisites]; waxed paper; paper-clips; paperweights; 
papier mâché; parchment paper; pastels [crayons]; 
patterns for dressmaking; patterns for making 
clothes; pen clips; pen cases; boxes for pens; pen 
wipers; pencil sharpening machines, electric or non-
electric; pencil leads; pencil holders; pencil lead 
holders; pencil sharpeners, electric or non-electric; 
pencils; penholders; pens [office requisites]; 
periodicals; photo-engravings; photograph stands; 
photographs [printed]; pictures; placards of paper or 
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cardboard; place mats of paper; plastic film for 
wrapping; plastic cling film, extensible, for 
palletization; plastics for modelling; address plates for 
addressing machines; chart pointers, non-electronic; 
portraits; postage stamps; postcards; posters; printed 
matter; printers' blankets, not of textile; printers' 
reglets; printing blocks; printing type; printing sets, 
portable [office requisites]; prints [engravings]; 
prospectuses; printed publications; punches [office 
requisites]; paper for radiograms; graphic 
reproductions; paper ribbons; rollers for typewriters; 
house painters' rollers; rosaries; chaplets; rubber 
erasers; square rulers; drawing rulers; school 
supplies [stationery]; scrapers [erasers] for offices; 
sealing stamps; sealing machines for offices; sealing 
compounds for stationery purposes; sealing wafers; 
seals [stamps]; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; sheets of reclaimed cellulose 
for wrapping; shields [paper seals]; erasing shields; 
signboards of paper or cardboard; silver paper; slate 
pencils; song books; spools for inking ribbons; 
drawing squares; stamp pads; stamp stands; address 
stamps; stamps [seals]; cases for stamps [seals]; 
stands for pens and pencils; stapling presses [office 
requisites]; starch paste [adhesive] for stationery or 
household purposes; packaging material made of 
starches; stationery; cabinets for stationery [office 
requisites]; steatite [tailor's chalk]; steel letters; steel 
pens; stencil cases; stencil plates; stencils 
[stationery]; stencils; stickers [stationery]; lithographic 
stones; drawing T-squares; table linen of paper; 
tablecloths of paper; tablemats of paper; arithmetical 
tables; calculating tables; tags for index cards; tailors' 
chalk; teaching materials [except apparatus]; tickets; 
printed timetables; toilet paper; hygienic paper; 
towels of paper; tracing patterns; tracing paper; 
tracing cloth; tracing needles for drawing purposes; 
trading cards other than for games; transfers 
[decalcomanias]; decalcomanias; transparencies 
[stationery]; trays for sorting and counting money; 
cardboard tubes; type [numerals and letters]; letters 
[type]; typewriter ribbons; typewriter keys; 
typewriters, electric or non-electric; vignetting 
apparatus; viscose sheets for wrapping; sealing wax; 
wood pulp board [stationery]; wood pulp paper; 
wrapping paper; packing paper; wristbands for the 
retention of writing instruments; writing slates; writing 
or drawing books; writing chalk; writing materials; 
writing paper; writing cases [stationery]; writing cases 
[sets]; writing brushes; writing instruments; xuan 
paper for Chinese painting and calligraphy.Class: 28 סוג: 28

Air pistols [toys]; amusement machines, automatic 
and coin-operated; arcade video game machines; 
archery implements; ascenders [mountaineering 
equipment]; backgammon games; artificial fishing 
bait; play balloons; batting gloves [accessories for 
games]; bells for Christmas trees; weight lifting belts 
[sports articles]; billiard table cushions; billiard balls; 
billiard tables; coin-operated billiard tables; bite 
indicators [fishing tackle]; bite sensors [fishing 
tackle]; bladders of balls for games; building blocks 
[toys]; board games; bob-sleighs; body boards; body-
building apparatus; body-training apparatus; body 
rehabilitation apparatus; explosive bonbons 
[Christmas crackers]; cosaques [toy fireworks]; 
skating boots with skates attached; bowling 
apparatus and machinery; bows for archery; building 
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games; candle holders for Christmas trees; bingo 
cards; playing cards; chalk for billiard cues; chess 
games; chessboards; chest expanders [exercisers]; 
exercisers [expanders]; chips for gambling; 
Christmas trees of synthetic material; ornaments for 
Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery; Christmas tree stands; clay pigeons 
[targets]; golf clubs; confetti; conjuring apparatus; 
controllers for game consoles; sole coverings for skis; 
creels [fishing traps]; cricket bags; billiard cue tips; 
billiard cues; darts; decoys for hunting or fishing; 
lures for hunting or fishing; dice; cups for dice; 
discuses for sports; dolls; dolls' beds; dolls' houses; 
dolls' clothes; dominoes; draughtboards; 
checkerboards draughts [games]; checkers [games]; 
dumb-bells; bar-bells; elbow guards [sports articles]; 
stationary exercise bicycles; rollers for stationary 
exercise bicycles; fairground ride apparatus; dolls' 
feeding bottles; flippers for swimming; swimming 
webs [flippers]; floats for fishing; flying discs [toys]; 
hunting game calls; balls for games; marbles for 
games; counters [discs] for games; games; 
apparatus for games; gaming machines for gambling; 
fencing gauntlets; fencing gloves; boxing gloves; 
gloves for games; baseball gloves; golf gloves; golf 
bags, with or without wheels; harpoon guns [sports 
articles]; paintball guns [sports apparatus]; gut for 
rackets; gut for fishing; appliances for gymnastics; 
hang gliders; climbers' harness; hockey sticks; fish 
hooks; horseshoe games; tables for indoor football; 
jigsaw puzzles; practical jokes [novelties]; 
kaleidoscopes; kite reels; kites; knee guards [sports 
articles]; lines for fishing; scent lures for hunting or 
fishing; mah-jong; billiard markers; theatrical masks; 
toy masks; fencing masks; mobiles [toys]; scale 
model vehicles; landing nets for anglers; nets for 
sports; butterfly nets; novelties for parties, dances 
[party favors, favours]; pachinkos; protective 
paddings [parts of sports suits]; paintballs 
[ammunition for paintball guns] [sports apparatus]; 
paper party hats; paragliders; parlour games; parlor 
games; percussion caps [toys]; detonating caps 
[toys]; machines for physical exercises; pinatas; caps 
for pistols [toys]; toy pistols; playing balls; plush toys; 
poles for pole vaulting; swimming pools [play 
articles]; portable games with liquid crystal displays; 
punching bags; puppets; marionettes; quoits; strings 
for rackets; rackets; bats for games; rattles 
[playthings]; reels for fishing; ring games; rocking 
horses; rods for fishing; dolls' rooms; rosin used by 
athletes; roulette wheels; sailboards; harness for 
sailboards; masts for sailboards; scale model kits 
[toys]; scooters [toys]; scrapers for skis; scratch cards 
for playing lottery games; camouflage screens [sports 
articles]; seal skins [coverings for skis]; shin guards 
[sports articles]; shuttlecocks; skateboards; roller 
skates; ice skates; in-line roller skates; ski bindings; 
edges of skis; wax for skis; skis; bags especially 
designed for skis and surfboards; skittles; skittles 
[games]; ninepins; sleighs [sports articles]; slides 
[playthings]; sling shots [sports articles]; slot 
machines [gaming machines]; artificial snow for 
Christmas trees; snow globes; snowboards; 
snowshoes; soap bubbles [toys]; spring boards 
[sports articles]; starting blocks for sports; stuffed 
toys; men's athletic supporters [sports articles]; 
surfboards; surf skis; surfboard leashes; swimming 
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 Owners

Name: Erich Krause Finland OY

Address: Henry Fordin katu 5 N, FI-00150 Helsinki, 
Finland

(FI Joint-stock company)

kick boards; swimming belts; swimming jackets; 
swings; tables for table tennis; fishing tackle; targets; 
electronic targets; teddy bears; tennis nets; tennis 
ball throwing apparatus; divot repair tools [golf 
accessories]; pitch mark repair tools [golf 
accessories]; spinning tops [toys]; toy vehicles; toys 
for domestic pets; toys; trampolines; clay pigeon 
traps; twirling batons; radio-controlled toy vehicles; 
video game machines; water wings; floats for bathing 
and swimming; waterskis; fencing weapons.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/02/2013, No. T201300537 T201300537 פינלנד, 18/02/2013, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28
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Trade Mark No. 260366 מספר סימן

Application Date 27/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180771 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "Snap" followed by a 
stylized version of an asterisk, consisting of a black 
circle surrounded by 5 spokes, each resembling a 
chain link with small black circles in between each 
spoke on the outside of the circle.

 Owners

Name: EVO Payments International, LLC

Address: 515 Broadhollow Road, Melville NY 11747, 
U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software development tools; computer 
software, namely, software development tools for the 
creation of client interfaces.

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

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

U.S.A., 03/09/2013, No. 86054323 ארה"ב, 03/09/2013, מספר 86054323

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 260370 מספר סימן

Application Date 31/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180838 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Molecules from biotechnologies, namely, proteins in 
raw material for industrial use, scientific or medical 
research; cells and cell lines for use in scientific, 
laboratory, or medical research; nucleic acids for 
laboratory use; proteins in raw material form for 
scientific and medical research; recombinant proteins 
in raw material form for scientific and medical 
research; Biomedical compounds, namely, peptide 
substrates and peptide antigens used in analyzing 
and detecting certain toxins for clinical or medical 
laboratory use; Biochemical preparations derived 
from blood serum used as growth promoters in tissue 
cultures and microbiological media; Biochemicals, 
namely, antibodies and fragments thereof for in vitro 
scientific or research use; Chemicals for use in 
biotechnological product development; Cultures of 
microorganisms other than for medical and veterinary 
use; Biological preparations and bacteriological 
preparations for use in cell cultures other than for 
medical or veterinary use.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals for human and veterinary use for 
the treatment of autoimmune diseases, inflammation, 
cancer, infectious diseases, diseases of the central 
nervous system, cardiovascular diseases, 
neurodegenerative and chronic diseases; antibodies 
and fragments thereof for use in disease testing; cell 
cultures, microorganisms and viruses for medical and 
veterinary use; diagnostic agents for medical, 
pharmaceutical and veterinary use; cells for medical 
or clinical use; culture media for cultivating 
microorganism cells for medical and veterinary use; 
adjuvants for medical or and veterinary use; 
pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical, pharmaceutical and veterinary use, namely, 
preparations of encapsulated cells which release 
antibodies, living cells and microorganisms, vaccines, 
viral vectors, proteins, peptides, enzymes, nucleic 
acids or pharmaceutically active compounds for the 
treatment of cancer, auto-immune disorders, 
infectious diseases, inflammatory diseases, 
neurological and genetic disorders, bowel diseases, 
and digestion problems.
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 Owners

Name: VALNEVA

Address: 70 rue Saint Jean de Dieu, F-69007 Lyon, 
France

(France Société Européenne)

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

Scientific research services for medical purposes; 
scientific research for medical, pharmaceutical and 
veterinary use; scientific and industrial research, in 
particular in the field of biology, cellular and 
molecular biology, biotechnology, bacteriology, 
immunology, genetics, medicine, pharmacology, 
virology, chemistry; scientific research relating to 
vaccines, antibiotics and immunological products for 
human and veterinary use; research and 
development of new products for others; evaluations, 
estimates, research and reports in the scientific, 
medical and veterinary fields; development and 
design of technologies and means for scientific and 
industrial research, in particular to obtain and prepare 
cells, cell lines, viruses, proteins, animal and human 
materials; development and development of 
vaccines, antibiotics and immunological products for 
human and veterinary use; diagnostic and prognostic 
analyses of animal and human diseases, cells, cell 
lines, animal and human materials, microorganisms, 
molecules; scientific expert opinions.

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

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

France, 03/12/2012, No. 12/3965599 צרפת, 03/12/2012, מספר 12/3965599

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 260380 מספר סימן

Application Date 17/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181022 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: European Federation of IASP Chapters - EFIC 
iasbl Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Address: Grensstraat 7, B-1831 DIEGEM, Belgium

(Belgium Non-profit-making International Association)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training, arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums 
and workshops in the field of pain science and 
medicine.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research and technological services and 
research relating thereto, in particular in the field of 
pain; biological research; chemical research and 
analysis; services in the field of chemistry.

Class: 45 סוג: 45

Lobbying services other than for commercial 
purposes by representing healthcare professionals 
across Europe who study pain and treat patients.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/02/2013, No. 1262868 בנלוקס, 11/02/2013, מספר 1262868

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 260400 מספר סימן

Application Date 09/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0813353 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for skin care; Skin Cream; 
Moisture Protection Cream; Skin Lotion.

Class: 5 סוג: 5

Surgical and medical wound dressings and 
bandages; Gels, ointments and powders for 
treatment of wounds; Bone cement for medical 
purposes; Bone cement and mixers therefor sold as 
a unit; Adhesives bands and tapes for medical use; 
Gause for dressings; [ Surgical implants comprising 
living dermal replacement tissue; ] Surgical 
bandages; Medicated skin care preparations; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
wounds; Medicated, pre-moistened cotton wipes for 
medical use; Medicated, pre-moistened surgical 
tissue; Medicated, pre-moistened cotton swabs for 
medical use.

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware for use in operating 
orthopaedic and endoscopic devices for medical 
purposes; Computer software and hardware for 
evaluating wound treatment protocols for medical 
purposes; Computer software and hardware for use 
in computer-assisted surgery and medical record 
keeping; apparatuses for capturing, storing, 
displaying and printing images in electronic format for 
use in the medical and surgical industry, namely, 
digital video cameras, autoclavable cameras, video 
cables, electric power cords, computer hardware and 
software, printers, video monitors, and digital image 
management systems comprising a camera head, 
electronic footswitch, electronic keyboard controls 
and computer hardware and software for use with 
this system.
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 Owners

Name: Smith & Nephew plc

Address: 15 Adam Street, London, WC2N 6LA, United 
Kingdom

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: 10 סוג: 10

Surgical instruments for use in endoscopic surgery; 
surgical instruments for use in orthopaedic surgery; 
adhesive surgical incise drapes; orthopaedic implants 
and prostheses, namely, total knees, total hips, 
shoulders, and parts thereof; Sterilization cases used 
in prosthetic joint implant surgery; Bone fixation 
appliances for surgical use; Internal and external 
bone fracture fixators and parts thereof; Bone plates; 
Bone screws; Apparatus and instruments for use in 
arthroscopic and orthopaedic surgery, namely, drills, 
rasps, drivers, tractors, measuring tools, gauges, 
alignment guides and blocks, cutting angle guides 
and blocks, alignment pins and rods, drill guides, 
sensory devices and grasping devices, osteotomes, 
chisels, curettes, wrenches, surgical sutures, surgical 
suture anchors, surgical interference screws, graft 
preparation devices; Medical device, namely, light 
source for use in endoscopic surgery; Video cameras 
for attachment to an arthroscope or endoscope for 
medical diagnostic and surgical use; Ultrasound 
apparatus for accelerating muscular and skeletal 
tissue healing for medical use; Insufflators for use in 
endoscopic surgery and parts therefore; Fluid 
management systems, comprising pumps, pump 
controllers, tube sets, fluid level indicators and 
cannulas for use in arthroscopic surgery and parts 
therefor; Electrosurgical generators and probes for 
use in electrosurgery; Endoscopic surgical system 
comprising a motor drive unit, control unit, blades 
and instruments for endoscopic surgery; [ Medical 
and surgical implants and dressings comprising living 
dermal skin replacement tissue; ] Elastic bandages; 
Instruments for use in varicose vein surgery; Medical 
equipment, namely, bone cement mixers; Surgical 
instruments, namely, laparoscopes, arthroscopes and 
hysteroscopes; Negative pressure wound therapy 
devices and apparatus; Apparatus and instruments 
for use in ear, nose and throat surgery.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; Advisory services for medical 
practitioners.
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Trade Mark No. 260407 מספר סימן

Application Date 13/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1157855 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s 255622  255622 תיק/ים

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

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; calculating machines, data processing 
equipment and computers; portable computers; 
computer hardware and parts and fittings therefor; 
computer peripherals; computer mouse mats and 
pads; computer mice; keyboard and screen covers; 
customised computer disks and CD-ROMs; PDAs; 
electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus; telephones; mobile 
telephones; parts and accessories for mobile 
telephones and personal electronic devices; covers 
and cases for mobile telephones and personal 
electronic devices; holders adapted for mobile 
phones; straps for mobile phones; covers and cases 
adapted for PDAs, MP3 players, laptops and gaming 
devices; headphones; earphones; mobile phone 
headsets and hands-free kits; batteries; battery 
chargers; audio and/or video recordings; pre-
recorded motion picture films; animated cartoons; 
photographic transparencies and photographic and 
cinematographic films prepared for exhibition 
purposes; CDs; DVDs; CD-ROMs; digital video discs; 
cassettes; video cassettes; records; downloadable 
and streamable audio and/or video recordings; 
downloadable and streamable ringtones, music, 
sound recordings, MP3s, graphics, games and video 
images; screen savers; computer software and 
programs; downloadable computer software; 
computer games programs; computer application 
software for mobile communication devices; 
downloadable electronic publications; downloadable 
and streamable podcasts in relation to entertainment 
and sport; radios; televisions; electrical and electronic 
apparatus for use in the reception of satellite, 
terrestrial or cable broadcasts; video recorders; tape 
recorders; cassette players; record players; juke 
boxes; CD players; CD-ROM players; DVD players; 
DVD recorders; digital audio players; MP3 players; 
MP3 readers; audio and/or video file recorders and/or 
players; magnetic tapes for recording and 
reproducing sound or vision; electronic storage 
media; memory cards; storage cases and boxes for 
electronic storage media, CDs, DVDs and disks; 
home video game machines and amusement 
apparatus all for use with television receivers; games 
for video game machines; peripheral devices for use 
with home video game machines; cameras; video 
cameras; cases for photographic apparatus and 
instruments; digital photo frames; anti-dazzle shades, 
glasses and visors; binoculars; magnifying glasses; 
goggles; eye glasses, spectacles and sunglasses 
and cases, chains, straps, cords and frames therefor; 
contact lenses and containers therefor; optical goods; 
holograms; compasses and barometers; bells; 
electronic, magnetic, and optical identity cards; 
payment cards, credit cards, charge cards, debit 
cards and smart cards; telephone cards; magnets; 
electric signs; illuminated signs; neon signs; cash 
registers; ticket dispensers; vehicle breakdown 
warning apparatus; articles of protective clothing (to 
prevent injury); parts and fittings for all of the 
aforesaid goods.
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Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials; trunks and travelling bags; cases; 
suitcases; articles of luggage; garment bags for 
travel; brief cases; bags; sports bags; athletic bags; 
gym bags; shoe bags; back packs; holdalls; 
rucksacks; duffel bags; beach bags; school bags and 
satchels; handbags; shoulder bags; tote bags; 
shopping bags; toilet bags; wallets; purses; coin 
purses; card holders; credit card cases and holders; 
ID card holders; key cases; shoulder straps of 
leather; umbrellas, parasols and walking sticks; 
umbrella covers; shooting sticks; collars, covers, 
leads and leashes for animals; parts and fittings for 
all of the aforesaid goods.

Class: 35 סוג: 35

Advertising via the Internet; provision of advertising 
space; provision of space on Web sites for 
advertising goods and services; promotional and 
marketing services; public relations and publicity 
services; accountancy; auctioneering; trade fairs; 
organisation, arrangement and conducting of 
conferences, conventions, seminars, events and 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organisation of private draws for promotional and 
advertising purposes; operation and supervision of 
membership schemes; organisation, operation and 
supervision of incentive and customer loyalty 
schemes; business management of sports people; 
data processing; provision of business information; 
retail services and online retail services all connected 
with the sale of bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, fragrances, toilet waters, after-shave 
lotions, eau de cologne, body sprays, antiperspirants, 
deodorants for personal use, talcum powder, 
medicated soaps, non-medicated toilet preparations, 
toiletries, shower and bath preparations, bath oils, 
bath gels, bath powders, bath salts, foam baths, 
shower gels, talcum powders, preparations for the 
care of the scalp and hair, shampoos, hair 
conditioners, hair colorants, hair styling products, 
depilatory preparations, shaving preparations, beauty 
care products and preparations, body care products 
and preparations, skin care preparations, oils, 
creams, lotions, gels and powders for the skin, 
beauty masks, facial packs, make-up and make-up 
removing preparations, cosmetic kits, cosmetic dyes, 
cosmetic body paint, nail care preparations, nail 
varnishes, transfers (decorative) for cosmetic 
purposes, sun tanning and sun protection 
preparations, toothpaste, mouth washes, detergents, 
fabric softeners, boot cream, boot polish, creams for 
leather, car cleaning preparations, windscreen 
cleaning liquids, incense, aromatherapy products, 
massage preparations, pot pourri, filled first aid 
boxes, bandages, plasters and wound dressings, 
medicated lotions and balms, medicated bath 
preparations, analgesic and muscle strain 
preparations for human use, sanitary preparations for 
medical purposes, disinfectants, insect repellents, 
medicated confectionery, medicated chewing gum, 
dietary supplements, vitamins, medicinal drinks, food 
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for babies and infants, air fresheners, common 
metals and their alloys, ironmongery, small items of 
metal hardware, safes, goods of common metal, 
badges, vehicle badges, signs, plaques, number 
plates, ornaments, figurines, statues and statuettes, 
works of art, money boxes, trophies, bronzes, keys, 
key blanks, key rings and key chains, locks, hand 
tools and implements and parts and fittings therefor, 
cutlery, razors and razor blades, shavers and parts 
and fittings therefor, shaving cases, manicure and 
pedicure implements and sets, scissors, penknives, 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, magnetic data carriers, recording 
discs, calculating machines, data processing 
equipment and computers, portable computers, 
computer hardware and parts and fittings therefor, 
computer peripherals, computer mouse mats and 
pads, computer mice, keyboard and screen covers, 
customised computer disks and CD-ROMs, PDAs, 
electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus, telephones, mobile 
telephones, parts and accessories for mobile 
telephones and personal electronic devices, covers 
and cases for mobile telephones and personal 
electronic devices, holders adapted for mobile 
phones, straps for mobile phones, covers and cases 
adapted for PDAs, MP3 players, laptops and gaming 
devices, headphones, earphones, mobile phone 
headsets and hands-free kits, batteries, battery 
chargers, audio and/or video recordings, motion 
picture films, animated cartoons, photographic 
transparencies and photographic and 
cinematographic films prepared for exhibition 
purposes, CDs, DVDs, CD-ROMs, digital video discs, 
cassettes, video cassettes, records, downloadable 
and streamable audio and/or video recordings, 
downloadable and streamable ringtones, music, 
sound recordings, MP3s, graphics, games and video 
images, screen savers, computer software and 
programs, downloadable computer software, 
computer games programs, computer application 
software for mobile communication devices, 
downloadable electronic publications, downloadable 
and streamable podcasts in relation to entertainment 
and sport, radios, televisions, electrical and electronic 
apparatus for use in the reception of satellite, 
terrestrial or cable broadcasts, video recorders, tape 
recorders, cassette players, record players, juke 
boxes, CD players, CD-ROM players, DVD players, 
DVD recorders, digital audio players, MP3 players, 
MP3 readers, audio and/or video file recorders and/or 
players, magnetic tapes for recording and 
reproducing sound or vision, electronic storage 
media, memory cards, storage cases and boxes for 
electronic storage media, CDs, DVDs and disks, 
home video game machines and amusement 
apparatus for use with television receivers, games for 
video game machines, peripheral devices for use 
with home video game machines, cameras, video 
cameras, cases for photographic apparatus and 
instruments, digital photo frames, anti-dazzle shades, 
glasses and visors, binoculars, magnifying glasses, 
goggles, eye glasses, spectacles and sunglasses 
and cases, chains, straps, cords and frames therefor, 
contact lenses and containers therefor, optical goods, 
holograms, compasses and barometers, bells, 
electronic, magnetic, and optical identity cards, 
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payment cards, credit cards, charge cards, debit 
cards and smart cards, telephone cards, magnets, 
electric signs, illuminated signs, neon signs, cash 
registers, automatic vending machines, ticket 
dispensers, vehicle breakdown warning apparatus, 
articles of protective clothing (to prevent injury), 
apparatus and equipment for lighting, heating, 
cooling, drying, steam generating, sterilizing, air-
conditioning, air freshening, air purifying, water 
purifying, cooking and refrigerating and parts and 
fittings therefor, lighting installations, lamps, table 
lamps, lampshades and lampshade holders, 
luminaires, light diffusers, electric Christmas tree 
lights, torches, vehicles and parts and fittings 
therefor, apparatus for locomotion by land, air or 
water, motor land vehicles, cycles, bells for cycles, 
carriers for cycles, scooters, golf bag trolleys, golf 
carts, sledges, prams, pushchairs, baby strollers, 
buggies, car seats for babies or children, roof racks 
for vehicles, roof boxes for vehicles, roof cases for 
vehicles, roof bars for vehicles, seat covers for 
vehicles, upholstery for vehicles, cushions adapted 
for use in vehicles, shaped covers for vehicles, visors 
(strips) for vehicle screens, alarms for vehicles, tyres, 
pumps for inflating tyres, hubcaps for wheels, 
wheeled carriers, wheelbarrows, wheelchairs, 
precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jewellery, 
costume jewellery, imitation jewellery, precious and 
semi-precious stones, horological and chronometric 
instruments, watches and clocks, rings, earrings, 
bracelets, brooches, necklaces, chains, jewellery 
charms, pendants, lapel pins, tie pins, tie clips, 
cufflinks, key rings and key chains, badges of 
precious metal or coated therewith, models, medals 
and medallions, coins, paper, cardboard and goods 
made from these materials, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery, 
adhesives for stationery or household purposes, 
artists' materials, paint brushes, office requisites, 
instructional and teaching material, plastic materials 
for packaging, newspapers, magazines and 
periodical publications, printed publicity and 
promotional material, printed programmes, books, 
booklets, brochures, leaflets, newsletters, comic 
books, diaries, personal organisers, address books, 
albums, photograph albums, autograph books, scrap 
books, catalogues, manuals, files and folders, 
binders, programme binders, poster magazines, 
calendars, pads of paper, note pads and note books, 
writing pads, drawing pads, jotters, envelopes, labels, 
book markers, bookends, paperweights, posters, 
trading cards, collectors' cards, stickers, transfers, 
decalcomanias, stencils, maps, charts, wall charts, 
height charts, tickets, timetables, printed forms, 
certificates, menus, gift vouchers, philatelic stamps, 
printed patterns, paper flags and pennants, paper 
banners, signs and advertisement boards, cards, 
greeting cards, birthday cards, postcards, gift wrap 
and packaging paper, gift tags, gift bags, carrier 
bags, packaging bags, letter trays, letter openers, 
adhesive tapes and dispensers, blackboards, chalk, 
writing instruments, drawing instruments, pens, 
pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, cases and 
boxes for pens and pencils, pen and pencil holders, 
ink, ink pads, rubber stamps, paint boxes, prints and 
pictures, art prints, graphic prints, representations 
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and reproductions, lithographs, engravings and 
etchings, portraits, paper towels, paper 
handkerchiefs, toilet paper, beer mats, coasters, 
place mats, paper table cloths and napkins, money 
clips, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, trunks and travelling bags, 
cases, suitcases, articles of luggage, garment bags 
for travel, brief cases, bags, sports bags, athletic 
bags, gym bags, boot bags, back packs, holdalls, 
rucksacks, duffel bags, beach bags, school bags and 
satchels, handbags, shoulder bags, tote bags, 
shopping bags, toilet bags, wallets, purses, coin 
purses, card holders, credit card cases and holders, 
ID card holders, key fobs, key cases, shoulder straps, 
umbrellas, parasols and walking sticks, umbrella 
covers, shooting sticks, collars, covers, leads and 
leashes for animals, furniture, mirrors, picture frames, 
scale models, model stadia, name plates, house 
numbers, curtain tie backs, cushions and pillows, 
sleeping bags, bean bags, airbeds, coat hangers, 
clothes hooks, hat and coat stands, key boards for 
hanging keys, photograph frames, magazine racks, 
book shelves, stacking trays, beds and bedroom 
furniture, headboards being furniture, cupboards, 
sofas and settees, tables, chairs, deck chairs, stools, 
seats for indoor and outdoor use, seating for use in 
stadia, display stands and boards, signboards, 
placards, bins, containers, casks, chests, cases and 
boxes, cots and cradles, playpens, non-metallic 
locks, plastic key cards (not encoded), holders for 
pennants, non-electric fans for personal use, knife 
handles, plugs and stoppers, closures for containers, 
bottle caps and casings, corks for bottles, drinking 
straws, plastic decorations for foodstuffs, beds for 
animals, dog kennels, goods of plastics, household 
or kitchen utensils and containers, combs and 
sponges, brushes, articles for cleaning purposes, 
glassware, porcelain, pottery and earthenware, 
chinaware, cookware, tableware, crockery, plates, 
commemorative plates, saucers, dishes, bowls, pots, 
jugs, egg cups, tea pots, tea caddies, coffee pots, 
cooking pots, cookery moulds, bread and cutting 
boards, storage jars, spice jars, rolling pins, drinking 
vessels, cups, mugs, drinking glasses, tankards, 
bottles, drinking bottles, bottle openers, corkscrews, 
decanters, drinking flasks, vacuum flasks, bottle 
covers, non-electric coolers for food and drinks, ice 
cube moulds, bottle buckets, glass stoppers, cocktail 
shakers, juice squeezers, strainers, siphons for 
carbonated water, stands for bottles, menu card 
holders, name card holders, napkin holders, cutlery 
holders, condiment holders, salt cellars, toothpick 
holders and toothpicks, butter dishes, serving trays, 
fitted picnic baskets, picnic ware, decorative objects 
made of glass, ceramic, china, earthenware or 
porcelain, enamelled glass, vases, perfume bottles, 
perfume sprayers, candlesticks, money boxes and 
piggy banks, toothbrushes, holders for toothbrushes, 
soap boxes and holders, shaving brushes and 
shaving brush holders, fitted vanity cases, cosmetic 
powder compacts, household gloves, cleaning cloths, 
ironing boards, shaped ironing board covers, clothes 
drying racks, shoe horns, shoe brushes and shoe 
trees, refuse bins, litter bins, flower pots, watering 
cans, baskets for domestic use, cages for household 
pets, storage boxes for household use, textiles and 
textile goods, bed and table covers, textile piece 

ט"ז אלול תשע"ה - 26831/08/2015



goods, textiles for making articles of clothing, 
household textile articles, curtains, textile wall 
hangings, covers for cushions, towels, bath linen, 
bath towels, mats and flannels, beach towels, bed 
linen, sheets and pillow cases, duvet covers, 
blankets, lap rugs, table linen, table cloths, table 
mats, napkins, tea towels, bar towels, flags and 
pennants, banners, clothing, footwear, headgear, 
sports clothing, leisurewear, football shirts, football 
shorts, football socks, replica kits, replica shirts, 
replica shorts, replica socks, training clothing, 
tracksuits, training pants, waterproof clothing, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, coats, fleeces, 
shirts, T-shirts, polo shirts, vests, singlets, blouses, 
knitwear, jerseys, jumpers, pullovers, sweaters, 
hooded tops, cardigans, waistcoats, suits, trousers, 
jeans, pants, shorts, leggings, skirts, ties, cravats, 
underwear, boxer shorts, briefs, thongs, lingerie, 
nightwear, pyjamas, night shirts, dressing gowns, 
bathrobes, beach clothes, swimwear, swim suits, 
bathing trunks, bathing caps, socks, gloves, mittens, 
scarves, ear muffs, wristbands, belts, braces, aprons, 
clothes linings, shoes, boots, sandals, slippers, 
sports shoes, training shoes, football boots and 
shoes, studs for football boots, hats, caps, visors, 
headbands, articles of clothing, footwear and 
headgear for babies and children, bodysuits, romper 
suits, sleep suits, bibs, baby boots, badges for wear, 
ornamental novelty badges, badges of textile 
materials, embroidered badges, belt clasps, 
brooches and buckles, embroidery, haberdashery, 
sewing thimbles, hat ornaments, patches, ribbons 
and braid, hair ornaments, hair fasteners, hair bands, 
hair pins, hair grips, hair clips, hair slides, hair nets, 
buttons, rosettes, shoe ornaments, clothing and shoe 
fasteners, shoe laces, cords, numerals or letters for 
marking textile articles, competitors' numbers, 
expanding bands for holding sleeves, tea cosies, 
reins for guiding children, artificial flowers, carpets, 
rugs, mats and matting, linoleum and other materials 
for covering existing floors, wall hangings, wallpaper, 
games and playthings and parts and fittings therefor, 
toys and parts and fittings therefor, gymnastic and 
sporting articles and parts and fittings therefor, 
decorations for Christmas trees, apparatus for use in 
sports and parts and fittings therefor, balls for sport, 
playing balls, footballs, goal posts, miniature 
footballs, miniature replica football kits, sponge 
hands in the nature of novelties, rattles, gloves for 
games, shin guards, knee guards, elbow guards, 
bags adapted for carrying sporting articles, articles 
for playing golf, golf balls, golf tees, golf ball markers, 
golf bags, golf club covers, golf gloves, articles for 
playing darts, darts, sporting articles for use in 
playing snooker, snooker tables, pool tables, skis, 
surf boards, skateboards, snowboards, sleighs, 
sledges, slides, roller skates, in line skates, rackets, 
exercise apparatus, tables for indoor football, fishing 
tackle, dice, dominoes, marbles, dolls, action figure 
toys, soft toys, teddy bears, puppets, bathtub toys, 
inflatable toys, ride-on toys, toy vehicles, flying discs, 
electronic hand held game units, board games, card 
games, playing cards, jigsaw puzzles, models in kit 
form, Christmas crackers, confetti, balloons, party 
novelties, party novelty hats, conjuring apparatus, 
costume masks, costumes being children's 
playthings, kites, skittles, meat, fish, poultry and 
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, gold, 
white and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB 
LIMITED

Address: Etihad Stadium,,Etihad Campus, Manchester 
M11 3FF, United Kingdom

(United Kingdom Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

game, meat extracts, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jellies, jams, fruit sauces, eggs, 
milk and milk products, edible oils and fats, meat 
products, cooked meats, sausages, burgers, kebabs, 
fish products, seafoods, edible shellfish and shellfish 
products, poultry products, game products, fruit 
products, fruit salads, frosted fruits, vegetable 
products, fruit and vegetable chips and crisps, potato 
products, potato chips, potato crisps, edible nuts, 
processed peanuts, raisins, dairy products, cheese, 
milk drinks, flavoured milk drinks, milkshakes, 
yoghurt and fromage frais, cream, butter, margarine, 
cocoa butter, peanut butter, snack foods, prepared 
meals, soups and preparations for making soups, 
pickles, preparations made from soya, 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, bakery products, pies, 
pasties, sausage rolls, sandwiches, bread rolls, hot 
dogs, toasted sandwiches, cakes, flans, tarts, 
biscuits, cookies, pastry products, puddings, 
desserts, pancakes, waffles, ice cream and ice 
cream products, sorbets, frozen confections, ice 
lollies, edible candy, mints, non-medicated chewing 
gum, candy rock, chocolate, chocolate beverages, 
chocolate products, liquorice, lozenges, confectionery 
for decorating Christmas trees, edible cake 
decorations, pop corn, pizzas, pasta and pasta 
products, breakfast cereals, rusks, cooking sauces, 
non alcoholic drinks, drinking water, mineral and 
aerated water, fruit and drinks and fruit juices, 
isotonic drinks, carbonated beverages, lemonades, 
cola drinks, soda water, ginger beer, beers, lagers, 
ale, porter and stout, syrups and other preparations 
for making beverages, alcoholic beverages, wines, 
spirits, distilled beverages, liqueurs, whisky, cider, 
perry and Champagne; information, advisory and 
consultancy services in relation to all of the aforesaid.
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Trade Mark No. 260412 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

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

שירותי בידור; שרותי קזינו; שירותי משחקים; שירותי הימורים; 
אספקת מתקנים להימורים; משחקים אינטראקטיביים; אספקת 
פורטל אינטרנטי בתחום של משחקי מחשב ומשחקים; שרותי 
בידור טלוויזיוני; ארגון ואספקה של משחקים ותחרויות למטרות 

בידור; אספקת סביבה וירטואלית שבה משתמשים יכולים 
לתקשר באמצעות משחקים חברתיים למטרות בילוי, פנאי או 
בידור; ארגון וביצוע חתונות; אספקת מתקנים לבידור; מועדוני 
לילה; דיסקוטקים; קברט; שרותי תיאטרון ובידור המציגים 
מוזיקה, ריקוד, קומדיה, דרמה וקסמים; מועדוני בריאות; 

מועדוני בילוי וספורט; מועדוני חוף ובריכה; שרותי מועדון גולף; 
אספקה של מתקני גולף; ארגון טורנירי גולף; שרותי קאנטרי 
קלאב; אספקת מתקני ספורט; שרותי פארק שעשועים; פארקי 
נושא; ארקדי שעשועים; מרכזי שעשועים; הזמנות של הופעות 

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

מחזות זמר, קומדיה, ריקודים, דרמה וקסמים; ארגון וביצוע של 
אירועי אתלטיקה, תחרויות אתלטיקה ואירועי ספורט; ארגון של 
פעילויות ותחרויות ספורט; הפקת תכניות רדיו וטלויזיה; הפקה 
של וידיאו, סרטים, קלטות אודיו, תקליטורי סי.די., תקליטורי די. 

וי. די. ומשחקים וציוד אלקטרוניים; אספקה של פרסומים 
מקוונים; פרסום מקוון של ספרים ומגזינים אלקטרוניים; ביצוע 
של מרוצי סוסים; אספקת מתקנים לחינוך גופני ולהתעמלות; 
הפקת מופעים; שרותי סוכנות כרטיסי תיאטרון; ארגון מפגשים 
וכנסים; שירותי חינוך; אספקת הוראה ואימון בתחומים של 

הימורים, ספורט ובידור; הדרכת ניהול בתי מלון; שירותי קזינו 
הכוללים הנחות ושירותים משלימים ללקוחות קבועים באמצעות 
השימוש בכרטיס זיהוי; שרותי מידע, התייעצות וייעוץ הקשורים 

לנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 41
                                                                                   .
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 Owners

Name: Caesars World, Inc.

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

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Class: 43 סוג: 43

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

שירותי מלון, מוטל ומקום נופש; אכסניות; בתי הארחה; בתים 
לתיירים; מגורים ממותגים; דירות שירות; שרותי מחנאות נופש 
(לינה); בתים לגמלאים; שירותי הזמנות לאירוח בבתי מלון, 

מוטל ומקום נופש; שירותי הזמנות לדיור זמני; שירותי הזמנות 
לאכסניות; שירותי הזמנות לבתי אירוח; שירותי הזמנות לבתי 
תיירים; שירותי הזמנות למגורים ממותגים; שירותי הזמנות 

לדירות שירות; הזמנת אכסניות; השכרה של דיור זמני; לשכת 
מגורים לדיור זמני; שירותי קאנטרי קלאב (אספקת דיור, אוכל 

ושתייה); אספקת מתקנים ונוחיות עבור פגישות, כנסים, 
סמינרים וסעודות; אספקה של מתקני תצוגה ונוחיות; שירותי 
מסעדה; טרקליני קוקטלים (ברים); שירותי בר; חדרי אוכל 
זמניים; מסעדות בשירות עצמי; בתי קפה; מסעדות למזון 

מהיר; חנויות קפה; שירותי קייטרינג (סעודה); קנטינות בשירות 
עצמי; חדרי ילדים יומיים; אכסניות לבעלי חיים; השכרת חדרי 
ישיבות; השכרת כסאות, שולחנות, מפות שולחן, דברי זכוכית; 
השכרת ציוד לבתי מלון, בתי מגורים ממותגים, דירות שירות 
ואכסניות; אספקת מתקנים לאתר מחנאות והשכרה של מבנים 
ניידים; הנכללים כולם בסוג 43.                                           
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Trade Mark No. 260431 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BGI Shenzhen Co., Limited

Address: 2F, 11 Buildings, Beishan Industrial Zone, 
Beishan Road 146, Yantian District, Shenzhen, 
Guangdong 518083, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Biochemical, biological research and analysis; 
Genomics research and analysis; Technical 
research; Research and development for others; 
Scientific laboratory services; medical research 
laboratory services; all included in class 42

חקר ואנליזה ביוכימית וביולוגית; חקר ואנליזת הגנום; מחקר 
טכני; שירותי מחקר ופיתוח עבור אחרים; שירותי מעבדה 

מדעית; שירותי מעבדת מחקר רפואי; הנכללים כולם בסוג 42   
                                                                                    

                                                          

Class: 44 סוג: 44

Medical clinic services; Medical assistance; 
Telemedicine services; Therapy services; Prenatal 
diagnosis; Medical analysis; medical analysis 
services, relating to the treatment of persons 
provided by a medical laboratory;  all included in 
class 44

שירותי מרפאות רפואיות; שירותי סיוע רפואיים; שירותי רפואת 
רחק; שירותי ריפוי; אבחון טרום לידתי; אנליזה רפואית שירותי 

ניתוח רפואיים הנוגעים לטיפול בבני אדם המסופק על ידי 
מעבדה רפואית; הנכללים כולם בסוג 44                               
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Trade Mark No. 260432 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark consists with four Chinese characters, the 
first, which read “hua” means “China”; the second, 
which read “da” means “big”; the last two characters, 
which read “jian kang” means “health”,

הסימן בנוי מארבע אותיות סיניות. אות ראשונה: "סין"; אות 
שנייה: "גדול"; צירוף של אות שלישית ורביעית: "בריאות"

 Owners

Name: BGI Shenzhen Co., Limited

Address: 2F, 11 Buildings, Beishan Industrial Zone, 
Beishan Road 146, Yantian District, Shenzhen, 
Guangdong 518083, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Biochemical, biological research and analysis; 
Genomics research and analysis; Technical 
research; Research and development for others; 
Scientific laboratory services; medical research 
laboratory services; all included in class 42                 
                                                                                     
                                        
 

חקר ואנליזה ביוכימית וביולוגית; חקר ואנליזת הגנום; מחקר 
טכני; שירותי מחקר ופיתוח עבור אחרים; שירותי מעבדה 

מדעית; שירותי מעבדת מחקר רפואי; הנכללים כולם בסוג 42   
                                                                                     

                                                        
 

                                                                                     
                                                        

Class: 44 סוג: 44

Medical clinic services; Medical assistance; 
Telemedicine services; Therapy services; Prenatal 
diagnosis; Medical analysis; medical analysis 
services, relating to the treatment of persons 
provided by a medical laboratory; all included in class 
44                                                                                
                    

שירותי מרפאות רפואיות; שירותי סיוע רפואיים; שירותי רפואת 
רחק; שירותי ריפוי; אבחון טרום לידתי; אנליזה רפואית שירותי 

ניתוח רפואיים הנוגעים לטיפול בבני אדם המסופק על ידי 
מעבדה רפואית; הנכללים כולם בסוג 44                               
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קסילינגיו

Trade Mark No. 260435 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Parmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                       
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زیرماتیا

Trade Mark No. 260436 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                         
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זירמטיה

Trade Mark No. 260437 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Parmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                       
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زیلینجیو

Trade Mark No. 260438 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                         
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נירוקריל
EXTRA

Trade Mark No. 260450 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz, D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז, ד.נ. נגב, 85122, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives [drying agents] for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; oils for 
the preservation of wood; anti-rust oils; rust 
preventatives in the nature of coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials.  

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; שמנים לשימור עץ; שמנים 
למניעת חלודה; ציפויים מונעי חלודה; שכבות צבע יסוד; מדללי 
לכה; חומרי צביעה.                                                          
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; gypsum; gypsum tiles; plasterboard; 
drywall; building materials, not of metal; mantels of 
wood, plaster or stone for fireplaces; pipes of 
cement; concrete pipes; pipes of earthenware; 
cement mortar pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; 
potters' clay; logs (building materials); wall claddings, 
not of metal, for building; flooring or wall claddings of 
synthetic materials; concrete walls.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; גבס; 
אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; חומרי בנייה לא ממתכת; 
כרכובים מעץ, גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; 

צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינטתיים; קירות בטון. 
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Trade Mark No. 260479 מספר סימן

Application Date 05/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Haidar Food Enterprise LTD שם: חיידר עסקי מזון בע"מ

Address: I`billin, 30012, Israel כתובת : אעבלין, 30012, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliad Hananel

Address: 5 Azmaut St., Haifa, Israel

שם: אליעד חננאל עו"ד

כתובת : עצמאות 5, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Nuts, all kind of dry fruits, black seeds, watermelon 
seeds, peanuts, chickpeas, cashewnuts, pumpkin 
seeds, roasted nuts, roasted peanuts, roasted 
sunflower seeds and all kinds of seeds and nuts, 
beverages made with a base milk; all included in 
class 29.

אגוזים, פירות יבשים למיניהם, גרעינים שחורים לסוגיהם, 
גרעיני אבטיח, בוטנים, חומוס, קאשיו, גרעיני דלעת, בוטנים 
קלויים, אגוזים קלויים וגרעינים קלויים וכל סוגי הפיצוחים 

למיניהם; משקאות העשויים על בסיס חלב; הנכללים כולם בסוג 
                                                               .29

Class: 30 סוג: 30

Ground and whole been coffee; cocoa; tea; coffee; 
cocoa and espresso beverages and beverages made 
with a base of coffee, espresso, all included in class 
30.

פולי קפה טחונים ושלמים, קקאו, תה, קפה, משקאות קקאו 
ואספרסו ומשקאות העשויים על בסיס של קפה, אספרסו, 

הנכללים בסוג 30.                                                           
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Trade Mark No. 260522 מספר סימן

Application Date 08/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181408 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging; addressing machines; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; adhesive bands 
for stationery or household purposes; adhesives 
[glues] for stationery or household purposes; 
advertisement boards of paper or cardboard; albums; 
scrapbooks; almanacs; announcement cards 
[stationery]; aquarelles; watercolors [paintings]; 
watercolours [paintings]; artists' watercolor 
[watercolour] saucers; watercolor [watercolour] 
saucers for artists; artists' watercolor saucers; artists' 
watercolour saucers; atlases; conical paper bags; 
bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; garbage bags of paper or of plastics; balls 
for ball-point pens; bibs of paper; loose-leaf binders; 
binding strips [bookbinding]; biological samples for 
use in microscopy [teaching materials]; blackboards; 
blotters; blueprints; plans; bookbinding material; 
bookbinding apparatus and machines [office 
equipment]; bookbindings; bookends; booklets; 
bookmarkers; books; bottle envelopes of cardboard 
or paper; bottle wrappers of cardboard or paper; 
paper bows; boxes of cardboard or paper; plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; calendars; 
canvas for painting; carbon paper; cardboard; 
cardboard articles; cards; charts; catalogues; chalk 
for lithography; chalk holders; marking chalk; 
charcoal pencils; holders for checkbooks [cheque 
books]; chromolithographs [chromos]; chromos; cigar 
bands; clipboards; clips for offices; staples for offices; 
money clips; cloth for bookbinding; bookbinding cloth; 
coasters of paper; paper coffee filters; comic books; 
compasses for drawing; composing frames [printing]; 
paper tapes and cards for the recordal of computer 
programmes; inking ribbons for computer printers; 
copying paper [stationery]; cords for bookbinding; 
bookbinding cords; correcting fluids [office 
requisites]; correcting ink [heliography]; correcting 
tapes [office requisites]; covers [stationery]; wrappers 
[stationery]; cream containers of paper; diagrams; 
adhesive tape dispensers [office requisites]; 
document files [stationery]; document holders 
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[stationery]; drawer liners of paper, perfumed or not; 
drawing pads; drawing pins; thumbtacks; drawing 
boards; drawing materials; drawing instruments; 
drawing sets; drawing pens; duplicators; inking 
sheets for duplicators; painters' easels; elastic bands 
for offices; electrocardiograph paper; electro-
cardiograph paper; electrotypes; embroidery designs 
[patterns]; engraving plates; engravings; envelope 
sealing machines, for offices; envelopes [stationery]; 
writing board erasers; erasing products; etching 
needles; etchings; fabrics for bookbinding; face 
towels of paper; figurines [statuettes] of papier 
mâché; files [office requisites]; filter paper; filtering 
materials [paper]; finger-stalls [office requisites]; flags 
of paper; flower-pot covers of paper; covers of paper 
for flower pots; flyers; folders for papers; jackets for 
papers; folders [stationery]; forms, printed; fountain 
pens; franking machines for office use; postage 
meters for office use; french curves; galley racks 
[printing]; terrestrial globes; glue for stationery or 
household purposes; pastes for stationery or 
household purposes; gluten [glue] for stationery or 
household purposes; graining combs; graphic prints; 
graphic representations; greeting cards; gummed 
tape [stationery]; gummed cloth for stationery 
purposes; gums [adhesives] for stationery or 
household purposes; hand labelling appliances; 
hand-rests for painters; handkerchiefs of paper; 
handwriting specimens for copying; hat boxes of 
cardboard; hectographs; histological sections for 
teaching purposes; holders for stamps [seals]; 
passport holders; humidity control sheets of paper or 
plastic for foodstuff packaging; credit card imprinters, 
non-electric; index cards [stationery]; indexes; indian 
inks; ink; ink sticks; ink stones [ink reservoirs]; inking 
pads; inking ribbons; inking sheets for document 
reproducing machines; inkstands; inkwells; isinglass 
for stationery or household purposes; perforated 
cards for jacquard looms; labels, not of textile; 
document laminators for office use; ledgers [books]; 
letter trays; lithographic works of art; lithographs; 
luminous paper; magazines [periodicals]; manifolds 
[stationery]; manuals [handbooks]; handbooks 
[manuals]; geographical maps; marking pens 
[stationery]; mats for beer glasses; bags for 
microwave cooking; mimeograph apparatus and 
machines; modelling clay; modelling wax, not for 
dental purposes; modelling materials; modelling 
paste; moulds for modelling clays [artists' materials]; 
molds for modelling clays [artists' materials]; 
architects' models; moisteners [office requisites]; 
moisteners for gummed surfaces [office requisites]; 
apparatus for mounting photographs; musical 
greeting cards; napkins of paper for removing make-
up; tissues of paper for removing make-up; table 
napkins of paper; newsletters; newspapers; nibs; 
nibs of gold; note books; numbering apparatus; 
numbers [type]; obliterating stamps; composing 
sticks; office perforators; office requisites, except 
furniture; oleographs; pads [stationery]; writing pads; 
writing tablets; paint boxes [articles for use in school]; 
paint trays; paintbrushes; painters' brushes; paintings 
[pictures], framed or unframed; palettes for painters; 
pamphlets; pantographs [drawing instruments]; 
paper; paper for recording machines; paper sheets 
[stationery]; paper clasps; paper shredders for office 
use; paper knives [cutters] [office requisites]; paper 
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cutters [office requisites]; paper knives [office 
requisites]; waxed paper; paper-clips; paperweights; 
papier mâché; parchment paper; pastels [crayons]; 
patterns for dressmaking; patterns for making 
clothes; pen clips; pen cases; boxes for pens; pen 
wipers; pencil sharpening machines, electric or non-
electric; pencil leads; pencil holders; pencil lead 
holders; pencil sharpeners, electric or non-electric; 
pencils; penholders; pens [office requisites]; 
periodicals; photo-engravings; photograph stands; 
photographs [printed]; pictures; placards of paper or 
cardboard; place mats of paper; plastic film for 
wrapping; plastic cling film, extensible, for 
palletization; plastics for modelling; address plates for 
addressing machines; chart pointers, non-electronic; 
portraits; postage stamps; postcards; posters; printed 
matter; printers' blankets, not of textile; printers' 
reglets; printing blocks; printing type; printing sets, 
portable [office requisites]; prints [engravings]; 
prospectuses; printed publications; punches [office 
requisites]; paper for radiograms; graphic 
reproductions; paper ribbons; rollers for typewriters; 
house painters' rollers; rosaries; chaplets; rubber 
erasers; square rulers; drawing rulers; school 
supplies [stationery]; scrapers [erasers] for offices; 
sealing stamps; sealing machines for offices; sealing 
compounds for stationery purposes; sealing wafers; 
seals [stamps]; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; sheets of reclaimed cellulose 
for wrapping; shields [paper seals]; erasing shields; 
signboards of paper or cardboard; silver paper; slate 
pencils; song books; spools for inking ribbons; 
drawing squares; stamp pads; stamp stands; address 
stamps; stamps [seals]; cases for stamps [seals]; 
stands for pens and pencils; stapling presses [office 
requisites]; starch paste [adhesive] for stationery or 
household purposes; packaging material made of 
starches; stationery; cabinets for stationery [office 
requisites]; steatite [tailor's chalk]; steel letters; steel 
pens; stencil cases; stencil plates; stencils 
[stationery]; stencils; stickers [stationery]; lithographic 
stones; drawing T-squares; table linen of paper; 
tablecloths of paper; tablemats of paper; arithmetical 
tables; calculating tables; tags for index cards; tailors' 
chalk; teaching materials [except apparatus]; tickets; 
printed timetables; toilet paper; hygienic paper; 
towels of paper; tracing patterns; tracing paper; 
tracing cloth; tracing needles for drawing purposes; 
trading cards other than for games; transfers 
[decalcomanias]; decalcomanias; transparencies 
[stationery]; trays for sorting and counting money; 
cardboard tubes; type [numerals and letters]; letters 
[type]; typewriter ribbons; typewriter keys; 
typewriters, electric or non-electric; vignetting 
apparatus; viscose sheets for wrapping; sealing wax; 
wood pulp board [stationery]; wood pulp paper; 
wrapping paper; packing paper; wristbands for the 
retention of writing instruments; writing slates; writing 
or drawing books; writing chalk; writing materials; 
writing paper; writing cases [stationery]; writing cases 
[sets]; writing brushes; writing instruments; xuan 
paper for Chinese painting and calligraphy.Class: 28 סוג: 28

Air pistols [toys]; amusement machines, automatic 
and coin-operated; arcade video game machines; 
archery implements; ascenders [mountaineering 
equipment]; backgammon games; artificial fishing 
bait; play balloons; batting gloves [accessories for 
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games]; bells for Christmas trees; weight lifting belts 
[sports articles]; billiard table cushions; billiard balls; 
billiard tables; coin-operated billiard tables; bite 
indicators [fishing tackle]; bite sensors [fishing 
tackle]; bladders of balls for games; building blocks 
[toys]; board games; bob-sleighs; body boards; body-
building apparatus; body-training apparatus; body 
rehabilitation apparatus; explosive bonbons 
[Christmas crackers]; cosaques [toy fireworks]; 
skating boots with skates attached; bowling 
apparatus and machinery; bows for archery; building 
games; candle holders for Christmas trees; bingo 
cards; playing cards; chalk for billiard cues; chess 
games; chessboards; chest expanders [exercisers]; 
exercisers [expanders]; chips for gambling; 
Christmas trees of synthetic material; ornaments for 
Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery; Christmas tree stands; clay pigeons 
[targets]; golf clubs; confetti; conjuring apparatus; 
controllers for game consoles; sole coverings for skis; 
creels [fishing traps]; cricket bags; billiard cue tips; 
billiard cues; darts; decoys for hunting or fishing; 
lures for hunting or fishing; dice; cups for dice; 
discuses for sports; dolls; dolls' beds; dolls' houses; 
dolls' clothes; dominoes; draughtboards; 
checkerboards draughts [games]; checkers [games]; 
dumb-bells; bar-bells; elbow guards [sports articles]; 
stationary exercise bicycles; rollers for stationary 
exercise bicycles; fairground ride apparatus; dolls' 
feeding bottles; flippers for swimming; swimming 
webs [flippers]; floats for fishing; flying discs [toys]; 
hunting game calls; balls for games; marbles for 
games; counters [discs] for games; games; 
apparatus for games; gaming machines for gambling; 
fencing gauntlets; fencing gloves; boxing gloves; 
gloves for games; baseball gloves; golf gloves; golf 
bags, with or without wheels; harpoon guns [sports 
articles]; paintball guns [sports apparatus]; gut for 
rackets; gut for fishing; appliances for gymnastics; 
hang gliders; climbers' harness; hockey sticks; fish 
hooks; horseshoe games; tables for indoor football; 
jigsaw puzzles; practical jokes [novelties]; 
kaleidoscopes; kite reels; kites; knee guards [sports 
articles]; lines for fishing; scent lures for hunting or 
fishing; mah-jong; billiard markers; theatrical masks; 
toy masks; fencing masks; mobiles [toys]; scale 
model vehicles; landing nets for anglers; nets for 
sports; butterfly nets; novelties for parties, dances 
[party favors, favours]; pachinkos; protective 
paddings [parts of sports suits]; paintballs 
[ammunition for paintball guns] [sports apparatus]; 
paper party hats; paragliders; parlour games; parlor 
games; percussion caps [toys]; detonating caps 
[toys]; machines for physical exercises; pinatas; caps 
for pistols [toys]; toy pistols; playing balls; plush toys; 
poles for pole vaulting; swimming pools [play 
articles]; portable games with liquid crystal displays; 
punching bags; puppets; marionettes; quoits; strings 
for rackets; rackets; bats for games; rattles 
[playthings]; reels for fishing; ring games; rocking 
horses; rods for fishing; dolls' rooms; rosin used by 
athletes; roulette wheels; sailboards; harness for 
sailboards; masts for sailboards; scale model kits 
[toys]; scooters [toys]; scrapers for skis; scratch cards 
for playing lottery games; camouflage screens [sports 
articles]; seal skins [coverings for skis]; shin guards 
[sports articles]; shuttlecocks; skateboards; roller 
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Conditions/Disclaimers

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

Red, yellow, white and grey. The words "art" and 
"berry" in white and the shadings of the characters in 
grey, the sun in yellow and the cloud in red.

 Owners

Name: Erich Krause Finland OY

Address: Henry Fordin katu 5 N, FI-00150 Helsinki, 
Finland

(FI Joint-stock company)

skates; ice skates; in-line roller skates; ski bindings; 
edges of skis; wax for skis; skis; bags especially 
designed for skis and surfboards; skittles; skittles 
[games]; ninepins; sleighs [sports articles]; slides 
[playthings]; sling shots [sports articles]; slot 
machines [gaming machines]; artificial snow for 
Christmas trees; snow globes; snowboards; 
snowshoes; soap bubbles [toys]; spring boards 
[sports articles]; starting blocks for sports; stuffed 
toys; men's athletic supporters [sports articles]; 
surfboards; surf skis; surfboard leashes; swimming 
kick boards; swimming belts; swimming jackets; 
swings; tables for table tennis; fishing tackle; targets; 
electronic targets; teddy bears; tennis nets; tennis 
ball throwing apparatus; divot repair tools [golf 
accessories]; pitch mark repair tools [golf 
accessories]; spinning tops [toys]; toy vehicles; toys 
for domestic pets; toys; trampolines; clay pigeon 
traps; twirling batons; radio-controlled toy vehicles; 
video game machines; water wings; floats for bathing 
and swimming; waterskis; fencing weapons.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/02/2013, No. T201300538 T201300538 פינלנד, 18/02/2013, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28
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Trade Mark No. 260532 מספר סימן

Application Date 30/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181580 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Janssen R&D Ireland

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co 
Cork, Ireland

(Ireland Private Unlimited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations.

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

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

Ireland, 26/03/2013, No. 2013/00558 אירלנד, 26/03/2013, מספר 2013/00558

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 28631/08/2015



Trade Mark No. 260574 מספר סימן

Application Date 24/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0541657 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRES SVR

Address: ZAC de la Tremblaie,,Rue de la Mare à Blot, F-
91220 Le Plessis Pate, France

(France SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetics, soaps, hair products, 
dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

Veterinary, sanitary products; dietetic products and 
slimming products for medical use.

ט"ז אלול תשע"ה - 28731/08/2015



Trade Mark No. 260579 מספר סימן

Application Date 24/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0638240 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRES SVR

Address: ZAC de la Tremblaie,,Rue de la Mare à Blot, F-
91220 Le Plessis Pate, France

(France SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetics, soaps, hair products, 
treatment creams, dentifrices, deodorants, 
antiperspirants; nail products.

Class: 5 סוג: 5

Veterinary, sanitary and dietetic products for medical 
use.

ט"ז אלול תשע"ה - 28831/08/2015



Trade Mark No. 260584 מספר סימן

Application Date 28/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0814223 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH

Address: Brunnenstr. 36, 78554 Aldingen, Germany

Limited liability company

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Milling machines; knurling machines,  toolholders (as 
part of machines).

Class: 8 סוג: 8

Metal cutting tools, knurling tools, tools for the 
fabrication of gear teeth.

ט"ז אלול תשע"ה - 28931/08/2015



Trade Mark No. 260589 מספר סימן

Application Date 11/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0890965 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "FICOSOTA" OOD

Address: Madara Blvd. 48, BG-9700 SHUMEN, Bulgaria

(Bulgaria Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Materials for dressings, gauze for dressings, cloth 
strips for dressings, dressings, plasters; antiseptic 
cotton; menstruation pads, menstruation tampons; 
menstruation panties; absorbent products for medical 
use; antiseptic towels; wadding for medical purposes; 
absorbent incontinence pants; sanitary panties; 
sanitary napkins and diapers, sanitary pads; food for 
babies; pharmaceutical products for skin care, 
namely for treating or preventing diaper rash; 
sanitary towels, namely disposable towels 
impregnated with sanitary preparations for personal 
hygiene, other than toiletries.  

Class: 16 סוג: 16

Diapers and diaper-pants of paper or cellulose 
(disposable). 

ט"ז אלול תשע"ה - 29031/08/2015



Trade Mark No. 260598 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1136543 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ז אלול תשע"ה - 29131/08/2015



Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of construction, 
installation and/or maintenance equipment for the 
spooling, transpooling, transportation and installation 
of pipeline products, pipes, flexible flowlines, 
umbilicals, cables, power cables, wires, wire ropes, 
ropes, synthetic ropes, risers, mooring lines and 
coiled tubing; installation, maintenance and repair of 
construction, installation and/or maintenance 
equipment, namely installation reels, powered reels, 
mechanical reels, mechanical reels for flexible 
products, mechanical reel track systems, powered 
reel drives, powered reel drive systems, carousels, 
carousel systems, roller bases, roller boxes, deck 
rollers, chutes, stern chutes, mechanical winders, 
level winders, coiled tubing straighteners, coiled pipe 
straighteners, pipe cutters, lifting beams, reel lifting 
beams, winches, powered sheaves, tensioners, 
winch tensioners and caterpillar tensioners; 
installation, maintenance and repair of installation 
reels, powered reels, mechanical reels, mechanical 
reels for flexible products, mechanical reel track 
systems, powered reel track systems, powered reel 
drives, powered reel drive systems, carousels, 
carousel systems, roller bases, powered roller bases, 
roller boxes, deck rollers, chutes, stern chutes, 
mechanical winders, level winders, coiled tubing 
straighteners, coiled pipe straighteners, pipe cutters, 
lifting beams, reel lifting beams, winches, powered 
sheaves, tensioners, winch tensioners and caterpillar 
tensioners; rental of equipment for the spooling, 
transpooling, transportation and installation of 
pipeline products, flexible flowlines, umbilicals, 
cables, wires, wire ropes and coiled tubing; rental of 
reels for the spooling, transpooling, transportation 
and installation of pipeline products, flexible flowlines, 
umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled 
tubing; rental of installation reels, powered reels, 
mechanical reels, mechanical reels for flexible 
products, roller bases, chutes, stern chutes, 
mechanical winders, level winders, coiled tubing 
straighteners, lifting beams, reel lifting beams, 
winches, tensioners, winch tensioners, caterpillar 
tensioners.

Class: 39 סוג: 39

Transport and storage of goods; spooling and 
transpooling services for pipeline products, flexible 
flowlines, umbilicals, cables, wires, wire ropes and 
coiled tubing; rental of storage reels for pipeline 
products, flexible flowlines, umbilicals, cables, wires, 
wire ropes and coiled tubing; storage services for 
pipeline products, flexible flowlines, umbilicals, 
cables, wires, wire ropes and coiled tubing.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services; engineering project 
management services; engineering design and 
consultancy services; subsea and offshore 
engineering services; technical inspection services; 
inspection of goods for quality control; inspection 
services for pipeline products, flexible flowlines, 
umbilicals, cables, wires, wire ropes and coiled 
tubing; feasibility studies; engineering feasibility 
studies.

ט"ז אלול תשע"ה - 29231/08/2015



 Owners

Name: Aquatic Engineering & Construction Limited

Address: Tern Place House, Tern Place, Bridge of Don, 
Aberdeen AB23 8JX, United Kingdom

(United Kingdom and Wales Limited Company)

ט"ז אלול תשע"ה - 29331/08/2015



Trade Mark No. 260601 מספר סימן

Application Date 27/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1158094 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Canyon Bicycles GmbH

Address: Karl-Tesche-Str. 12, 56073 Koblenz, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; bicycle parts and bicycle accessories, 
namely bicycle frames, bicycle tires, rims for wheels 
of bicycles, wheel sprockets, tires, tubeless tires for 
bicycles, inner tubes for bicycles, chains for bicycles 
and chain accessories, chain rings, chain guides, 
chain cases, chain catchers, brakes for bicycles and 
cycles, brake levers, handlebars, handlebar tapes, 
handlebar extensions, handlebars for bicycles, 
handle grips, handlebar-end plugs, bicycle racks and 
saddles, bicycle seat posts, seat clamps, pedals, 
shock absorbers, vibration dampers, bicycle forks, 
cycle hubs, inner bearings, quick releases, headsets 
(bicycles), stems, shifting systems, shift handles, 
cranks for cycles, gears for cycles, bicycle bells, 
panniers adapted for bicycles, transporting bags 
adapted for bicycles and bicycle parts, air pumps and 
its parts, spokes for bicycles, bag and bottle holders 
adapted for bicycles, saddle covers for bicycles, cycle 
stands and mudguards for bicycles, anti-theft devices 
and anti-theft alarms for vehicles.

ט"ז אלול תשע"ה - 29431/08/2015



Trade Mark No. 260612 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, eyeglass lenses; accessories for 
eyeglasses, namely, eyeglass cases of flexible 
material, eyeglass cases of rigid material, eyeglass 
chains, eyeglass frames, contact lenses and contact 
lenses accessories, namely, contact lenses cases; all 
included in class 9

משקפיים; עדשות למשקפיים; אביזרים למשקפיים, דהיינו, 
נרתיקי משקפיים עשויים מחומר גמיש, נרתיקי משקפיים 
עשויים מחומר קשיח, שרשראות למשקפיים, מסגרות 

משקפיים, עדשות מגע ואביזרים לעדשות מגע, דהיינו, נרתיקים 
לעדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 9                                     

                                          

Class: 14 סוג: 14

Agates, alarm clocks, amulets, watch parts, namely, 
anchors for clock and watch making, atomic clocks, 
badges of precious metal, boxes for jewelry, boxes of 
precious metal, bracelets, brooches, cases for clock 
and watch making, cases for watches, jewelry 
chains, charms, chronometers, chronometrical 
instruments, clock cases, clocks; watches; cloisonné 
jewelry, control clocks, namely, master clocks, 
costume jewelry, cuff links, diamonds, earrings, 
figurines of precious metal, hat ornaments of 
precious metal, iridium, jewelry, jewelry of yellow 
amber, key rings of precious metal, medallions, 
medals, necklaces, precious stones, namely, onyx, 
ornamental pins, ornaments of precious metal, 
ornaments of jet, pearls, pendulums for clock and 
watch making, pins, precious stones, quartz clocks, 
rings, ruby, sapphire, semi-precious stones, shoe 
ornaments of precious metal, silver ornaments, 
threads of precious metal for making jewelry, tiara, tie 
clips, tie pins, topaz, watch cases, watch chains, 
works of art of precious metal; all included in class 14

אגט, שעוני מעורר, קמעות, חלקי שעון, דהיינו, עוגנים לשעונים 
ולהכנת שעוני יד, שעונים אטומיים, תגים עשויים ממתכת יקרה, 
קופסאות לתכשיטים, קופסאות ממתכת יקרה, צמידים, סיכות 
נוי, נרתיקים לשעונים והכנת שעוני יד, נרתיקים לשעוני יד, 
שרשרת תכשיטים, קמעות, כרונומטר, מכשירי כרונומטרים, 
נרתיקי שעונים, שעונים; שעוני יד; תכשיטי אמייל מקושטים, 
שעוני בקרה, דהיינו, שעוני אב, תכשיטי תלבושת, חפתים, 
יהלומים, עגילים, פסלונים ממתכת יקרה, קישוטי כובעים 

ממתכת יקרה, אירידיום, תכשיטים, תכשיטים עשויים מענבר 
צהוב, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה, תליונים, מדליות, 
מחרוזות, אבני חן, דהיינו, אנך, סיכות לקישוט, קישוטים 
ממתכת יקרה, קישוטים מסילון, פנינים, מטוטלות לשעונים 
והכנת שעוני יד, סיכות, אבני חן, שעוני קוורץ, טבעות, אודם, 
ספיר, אבני חן, קישוטי נעליים ממתכת יקרה, קישוטי כסף, 
חוטי מתכת יקרה להכנת תכשיטים, כתרים, מהדקי עניבות, 
סיכות לעניבות, טופז, נרתיקי שעוני יד, שרשראות לשעונים, 
יצירות אומנות ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, bags, 
travelling bags and trunks; umbrellas, parasols and 
accessories, rucksacks, knapsack, valises, whips, 
harness and saddlery; goods made of these 
materials and not included in other classes; all 
included in class 18

עור וחיקויי עור; עור בעלי חיים, תיקים, תיקי נסיעה ומזוודות; 
מטריות, שמשיות ואביזרים, תרמילי גב, מזוודות, שוט, רתמות 

ואוכפים; סחורות העשויים מהחומרים הנזכרים לעיל ולא 
כלולים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 18                       
                                                                                    

                

ט"ז אלול תשע"ה - 29531/08/2015



 Owners

Name: LUZ FRANQUIAS S.A.

Address: Alameda Amazonas, 594, 3º andar, Barueri, 
Sao Paulo, 06454-070, Brazil

Brazilian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring jewelry, costume 
jewelry, goods of precious metal, clocks, watches, 
sunglasses, accessories for sunglasses, eyeglasses, 
accessories for eyeglasses, contact lenses, 
accessories for contact lenses, trunks and traveling 
bags, rucksacks, wallets, clothing, footwear and 
headgear; business management assistance, 
business management and organization consultancy; 
business advice relating to franchising, commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; all included in class 35

שירותי קמעונאות בתחום תכשיטים, תכשיטי תחפושת, סחורות 
ממתכת יקרה, שעונים, שעוני יד, משקפי שמש, אביזרים 

למשקפי שמש, משקפיים, אביזרים למשקפיים, עדשות מגע, 
אביזרים לעדשות מגע, מזוודות ותיקי נסיעה, תרמילי גב, 

ארנקים, הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; סיוע ניהול עסקים, יעוץ 
ארגוני וניהול עסקים; יעוץ עסקיי הקשורים לזיכיונות, ניהול 

מסחרי של רישוי סחורות ושירותים של אחרים; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ט"ז אלול תשע"ה - 29631/08/2015



CHILLI BEANS

Trade Mark No. 260613 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, eyeglass lenses; accessories for 
eyeglasses, namely, eyeglass cases of flexible 
material, eyeglass cases of rigid material, eyeglass 
chains, eyeglass frames, contact lenses and contact 
lenses accessories, namely, contact lenses cases; all 
included in class 9

משקפיים; עדשות למשקפיים; אביזרים למשקפיים, דהיינו, 
נרתיקי משקפיים עשויים מחומר גמיש, נרתיקי משקפיים 
עשויים מחומר קשיח, שרשראות למשקפיים, מסגרות 

משקפיים, עדשות מגע ואביזרים לעדשות מגע, דהיינו, נרתיקים 
לעדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 9                                     

                                          

Class: 14 סוג: 14

Agates, alarm clocks, amulets, watch parts, namely, 
anchors for clock and watch making, atomic clocks, 
badges of precious metal, boxes for jewelry, boxes of 
precious metal, bracelets, brooches, cases for clock 
and watch making, cases for watches, jewelry 
chains, charms, chronometers, chronometrical 
instruments, clock cases, clocks; watches; cloisonné  
jewelry, control clocks, namely, master clocks, 
costume jewelry, cuff links, diamonds, earrings, 
figurines of precious metal, hat ornaments of 
precious metal, iridium, jewelry, jewelry of yellow 
amber, key rings of precious metal, medallions, 
medals, necklaces, precious stones, namely, onyx, 
ornamental pins, ornaments of precious metal, 
ornaments of jet, pearls, pendulums for clock and 
watch making, pins, precious stones, quartz clocks, 
rings, ruby, sapphire, semi-precious stones, shoe 
ornaments of precious metal, silver ornaments, 
threads of precious metal for making jewelry, tiara, tie 
clips, tie pins, topaz, watch cases, watch chains, 
works of art of precious metal; all included in class 14

אגט, שעוני מעורר, קמעות, חלקי שעון, דהיינו, עוגנים לשעונים 
ולהכנת שעוני יד, שעונים אטומיים, תגים עשויים ממתכת יקרה, 
קופסאות לתכשיטים, קופסאות ממתכת יקרה, צמידים, סיכות 
נוי, נרתיקים לשעונים והכנת שעוני יד, נרתיקים לשעוני יד, 
שרשרת תכשיטים, קמעות, כרונומטר, מכשירי כרונומטרים, 
נרתיקי שעונים, שעונים; שעוני יד; תכשיטי אמייל מקושטים, 
שעוני בקרה, דהיינו, שעוני אב, תכשיטי תלבושת, חפתים, 
יהלומים, עגילים, פסלונים ממתכת יקרה, קישוטי כובעים 

ממתכת יקרה, אירידיום, תכשיטים, תכשיטים עשויים מענבר 
צהוב, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה, תליונים, מדליות, 
מחרוזות, אבני חן, דהיינו, אנך, סיכות לקישוט, קישוטים 
ממתכת יקרה, קישוטים מסילון, פנינים, מטוטלות לשעונים 
והכנת שעוני יד, סיכות, אבני חן, שעוני קוורץ, טבעות, אודם, 
ספיר, אבני חן, קישוטי נעליים ממתכת יקרה, קישוטי כסף, 
חוטי מתכת יקרה להכנת תכשיטים, כתרים, מהדקי עניבות, 
סיכות לעניבות, טופז, נרתיקי שעוני יד, שרשראות לשעונים, 
יצירות אומנות ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, bags, 
travelling bags and trunks; umbrellas, parasols and 
accessories, rucksacks, knapsack, valises, whips, 
harness and saddlery; goods made of these 
materials and not included in other classes; all 
included in class 18

עור וחיקויי עור; עור בעלי חיים, תיקים, תיקי נסיעה ומזוודות; 
מטריות, שמשיות ואביזרים, תרמילי גב, מזוודות, שוט, רתמות 

ואוכפים; סחורות העשויים מהחומרים הנזכרים לעיל ולא 
כלולים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 18                       
                                                                                    

                

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring jewelry, costume 
jewelry, goods of precious metal, clocks, watches, 
sunglasses, accessories for sunglasses, eyeglasses, 
accessories for eyeglasses, contact lenses, 
accessories for contact lenses, trunks and traveling 
bags, rucksacks, wallets, clothing, footwear and 
headgear; business management assistance, 
business management and organization consultancy; 
business advice relating to franchising, commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; all included in class 35

שירותי קמעונאות בתחום תכשיטים, תכשיטי תחפושת, סחורות 
ממתכת יקרה, שעונים, שעוני יד, משקפי שמש, אביזרים 

למשקפי שמש, משקפיים, אביזרים למשקפיים, עדשות מגע, 
אביזרים לעדשות מגע, מזוודות ותיקי נסיעה, תרמילי גב, 

ארנקים, הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; סיוע ניהול עסקים, יעוץ 
ארגוני וניהול עסקים; יעוץ עסקיי הקשורים לזיכיונות, ניהול 

מסחרי של רישוי סחורות ושירותים של אחרים; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ט"ז אלול תשע"ה - 29731/08/2015



 Owners

Name: LUZ FRANQUIAS S.A.

Address: Alameda Amazonas, 594, 3º andar, Barueri, 
Sao Paulo, 06454-070, Brazil

Brazilian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

ט"ז אלול תשע"ה - 29831/08/2015



Trade Mark No. 260614 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, eyeglass lenses; accessories for 
eyeglasses, namely, eyeglass cases of flexible 
material, eyeglass cases of rigid material, eyeglass 
chains, eyeglass frames, contact lenses and contact 
lenses accessories, namely, contact lenses cases; all 
included in class 9

משקפיים; עדשות למשקפיים; אביזרים למשקפיים, דהיינו, 
נרתיקי משקפיים עשויים מחומר גמיש, נרתיקי משקפיים 
עשויים מחומר קשיח, שרשראות למשקפיים, מסגרות 

משקפיים, עדשות מגע ואביזרים לעדשות מגע, דהיינו, נרתיקים 
לעדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 9                                     

                                          

Class: 14 סוג: 14

Agates, alarm clocks, amulets, watch parts, namely, 
anchors for clock and watch making, atomic clocks, 
badges of precious metal, boxes for jewelry, boxes of 
precious metal, bracelets, brooches, cases for clock 
and watch making, cases for watches, jewelry 
chains, charms, chronometers, chronometrical 
instruments, clock cases, clocks; watches; cloisonné 
jewelry, control clocks, namely, master clocks, 
costume jewelry, cuff links, diamonds, earrings, 
figurines of precious metal, hat ornaments of 
precious metal, iridium, jewelry, jewelry of yellow 
amber, key rings of precious metal, medallions, 
medals, necklaces, precious stones, namely, onyx, 
ornamental pins, ornaments of precious metal, 
ornaments of jet, pearls, pendulums for clock and 
watch making, pins, precious stones, quartz clocks, 
rings, ruby, sapphire, semi-precious stones, shoe 
ornaments of precious metal, silver ornaments, 
threads of precious metal for making jewelry, tiara, tie 
clips, tie pins, topaz, watch cases, watch chains, 
works of art of precious metal; all included in class 14

אגט, שעוני מעורר, קמעות, חלקי שעון, דהיינו, עוגנים לשעונים 
ולהכנת שעוני יד, שעונים אטומיים, תגים עשויים ממתכת יקרה, 
קופסאות לתכשיטים, קופסאות ממתכת יקרה, צמידים, סיכות 
נוי, נרתיקים לשעונים והכנת שעוני יד, נרתיקים לשעוני יד, 
שרשרת תכשיטים, קמעות, כרונומטר, מכשירי כרונומטרים, 
נרתיקי שעונים, שעונים; שעוני יד; תכשיטי אמייל מקושטים, 
שעוני בקרה, דהיינו, שעוני אב, תכשיטי תלבושת, חפתים, 
יהלומים, עגילים, פסלונים ממתכת יקרה, קישוטי כובעים 

ממתכת יקרה, אירידיום, תכשיטים, תכשיטים עשויים מענבר 
צהוב, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה, תליונים, מדליות, 
מחרוזות, אבני חן, דהיינו, אנך, סיכות לקישוט, קישוטים 
ממתכת יקרה, קישוטים מסילון, פנינים, מטוטלות לשעונים 
והכנת שעוני יד, סיכות, אבני חן, שעוני קוורץ, טבעות, אודם, 
ספיר, אבני חן, קישוטי נעליים ממתכת יקרה, קישוטי כסף, 
חוטי מתכת יקרה להכנת תכשיטים, כתרים, מהדקי עניבות, 
סיכות לעניבות, טופז, נרתיקי שעוני יד, שרשראות לשעונים, 
יצירות אומנות ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, bags, 
travelling bags and trunks; umbrellas, parasols and 
accessories, rucksacks, knapsack, valises, whips, 
harness and saddlery; goods made of these 
materials and not included in other classes; all 
included in class 18

עור וחיקויי עור; עור בעלי חיים, תיקים, תיקי נסיעה ומזוודות; 
מטריות, שמשיות ואביזרים, תרמילי גב, מזוודות, שוט, רתמות 

ואוכפים; סחורות העשויים מהחומרים הנזכרים לעיל ולא 
כלולים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 18                       
                                                                                    

                

ט"ז אלול תשע"ה - 29931/08/2015



 Owners

Name: LUZ FRANQUIAS S.A.

Address: Alameda Amazonas, 594, 3º andar, Barueri, 
Sao Paulo, 06454-070, Brazil

Brazilian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring jewelry, costume 
jewelry, goods of precious metal, clocks, watches, 
sunglasses, accessories for sunglasses, eyeglasses, 
accessories for eyeglasses, contact lenses, 
accessories for contact lenses, trunks and traveling 
bags, rucksacks, wallets, clothing, footwear and 
headgear; business management assistance, 
business management and organization consultancy; 
business advice relating to franchising, commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; all included in class 35

שירותי קמעונאות בתחום תכשיטים, תכשיטי תחפושת, סחורות 
ממתכת יקרה, שעונים, שעוני יד, משקפי שמש, אביזרים 

למשקפי שמש, משקפיים, אביזרים למשקפיים, עדשות מגע, 
אביזרים לעדשות מגע, מזוודות ותיקי נסיעה, תרמילי גב, 

ארנקים, הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; סיוע ניהול עסקים, יעוץ 
ארגוני וניהול עסקים; יעוץ עסקיי הקשורים לזיכיונות, ניהול 

מסחרי של רישוי סחורות ושירותים של אחרים; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ט"ז אלול תשע"ה - 30031/08/2015



Trade Mark No. 260615 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, eyeglass lenses; accessories for 
eyeglasses, namely, eyeglass cases of flexible 
material, eyeglass cases of rigid material, eyeglass 
chains, eyeglass frames, contact lenses and contact 
lenses accessories, namely, contact lenses cases; all 
included in class 9

משקפיים; עדשות למשקפיים; אביזרים למשקפיים, דהיינו, 
נרתיקי משקפיים עשויים מחומר גמיש, נרתיקי משקפיים 
עשויים מחומר קשיח, שרשראות למשקפיים, מסגרות 

משקפיים, עדשות מגע ואביזרים לעדשות מגע, דהיינו, נרתיקים 
לעדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 9                                     

                                          

Class: 14 סוג: 14

Agates, alarm clocks, amulets, watch parts, namely, 
anchors for clock and watch making, atomic clocks, 
badges of precious metal, boxes for jewelry, boxes of 
precious metal, bracelets, brooches, cases for clock 
and watch making, cases for watches, jewelry 
chains, charms, chronometers, chronometrical 
instruments, clock cases, clocks; watches; cloisonné 
jewelry, control clocks, namely, master clocks, 
costume jewelry, cuff links, diamonds, earrings, 
figurines of precious metal, hat ornaments of 
precious metal, iridium, jewelry, jewelry of yellow 
amber, key rings of precious metal, medallions, 
medals, necklaces, precious stones, namely, onyx, 
ornamental pins, ornaments of precious metal, 
ornaments of jet, pearls, pendulums for clock and 
watch making, pins, precious stones, quartz clocks, 
rings, ruby, sapphire, semi-precious stones, shoe 
ornaments of precious metal, silver ornaments, 
threads of precious metal for making jewelry, tiara, tie 
clips, tie pins, topaz, watch cases, watch chains, 
works of art of precious metal; all included in class 14

אגט, שעוני מעורר, קמעות, חלקי שעון, דהיינו, עוגנים לשעונים 
ולהכנת שעוני יד, שעונים אטומיים, תגים עשויים ממתכת יקרה, 
קופסאות לתכשיטים, קופסאות ממתכת יקרה, צמידים, סיכות 
נוי, נרתיקים לשעונים והכנת שעוני יד, נרתיקים לשעוני יד, 
שרשרת תכשיטים, קמעות, כרונומטר, מכשירי כרונומטרים, 
נרתיקי שעונים, שעונים; שעוני יד; תכשיטי אמייל מקושטים, 
שעוני בקרה, דהיינו, שעוני אב, תכשיטי תלבושת, חפתים, 
יהלומים, עגילים, פסלונים ממתכת יקרה, קישוטי כובעים 

ממתכת יקרה, אירידיום, תכשיטים, תכשיטים עשויים מענבר 
צהוב, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה, תליונים, מדליות, 
מחרוזות, אבני חן, דהיינו, אנך, סיכות לקישוט, קישוטים 
ממתכת יקרה, קישוטים מסילון, פנינים, מטוטלות לשעונים 
והכנת שעוני יד, סיכות, אבני חן, שעוני קוורץ, טבעות, אודם, 
ספיר, אבני חן, קישוטי נעליים ממתכת יקרה, קישוטי כסף, 
חוטי מתכת יקרה להכנת תכשיטים, כתרים, מהדקי עניבות, 
סיכות לעניבות, טופז, נרתיקי שעוני יד, שרשראות לשעונים, 
יצירות אומנות ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, bags, 
travelling bags and trunks; umbrellas, parasols and 
accessories, rucksacks, knapsack, valises, whips, 
harness and saddlery; goods made of these 
materials and not included in other classes; all 
included in class 18

עור וחיקויי עור; עור בעלי חיים, תיקים, תיקי נסיעה ומזוודות; 
מטריות, שמשיות ואביזרים, תרמילי גב, מזוודות, שוט, רתמות 

ואוכפים; סחורות העשויים מהחומרים הנזכרים לעיל ולא 
כלולים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 18                       
                                                                                    

                

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring jewelry, costume 
jewelry, goods of precious metal, clocks, watches, 
sunglasses, accessories for sunglasses, eyeglasses, 
accessories for eyeglasses, contact lenses, 
accessories for contact lenses, trunks and traveling 
bags, rucksacks, wallets, clothing, footwear and 
headgear; business management assistance, 
business management and organization consultancy; 
business advice relating to franchising, commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; all included in class 35

שירותי קמעונאות בתחום תכשיטים, תכשיטי תחפושת, סחורות 
ממתכת יקרה, שעונים, שעוני יד, משקפי שמש, אביזרים 

למשקפי שמש, משקפיים, אביזרים למשקפיים, עדשות מגע, 
אביזרים לעדשות מגע, מזוודות ותיקי נסיעה, תרמילי גב, 

ארנקים, הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; סיוע ניהול עסקים, יעוץ 
ארגוני וניהול עסקים; יעוץ עסקיי הקשורים לזיכיונות, ניהול 

מסחרי של רישוי סחורות ושירותים של אחרים; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ט"ז אלול תשע"ה - 30131/08/2015



 Owners

Name: LUZ FRANQUIAS S.A.

Address: Alameda Amazonas, 594, 3º andar, Barueri, 
Sao Paulo, 06454-070, Brazil

Brazilian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

ט"ז אלול תשע"ה - 30231/08/2015



Trade Mark No. 260616 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, eyeglass lenses; accessories for 
eyeglasses, namely, eyeglass cases of flexible 
material, eyeglass cases of rigid material, eyeglass 
chains, eyeglass frames, contact lenses and contact 
lenses accessories, namely, contact lenses cases; all 
included in class 9

משקפיים; עדשות למשקפיים; אביזרים למשקפיים, דהיינו, 
נרתיקי משקפיים עשויים מחומר גמיש, נרתיקי משקפיים 
עשויים מחומר קשיח, שרשראות למשקפיים, מסגרות 

משקפיים, עדשות מגע ואביזרים לעדשות מגע, דהיינו, נרתיקים 
לעדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 9                                     

                                          

Class: 14 סוג: 14

Agates, alarm clocks, amulets, watch parts, namely, 
anchors for clock and watch making, atomic clocks, 
badges of precious metal, boxes for jewelry, boxes of 
precious metal, bracelets, brooches, cases for clock 
and watch making, cases for watches, jewelry 
chains, charms, chronometers, chronometrical 
instruments, clock cases, clocks; watches; cloisonné 
jewelry, control clocks, namely, master clocks, 
costume jewelry, cuff links, diamonds, earrings, 
figurines of precious metal, hat ornaments of 
precious metal, iridium, jewelry, jewelry of yellow 
amber, key rings of precious metal, medallions, 
medals, necklaces, precious stones, namely, onyx, 
ornamental pins, ornaments of precious metal, 
ornaments of jet, pearls, pendulums for clock and 
watch making, pins, precious stones, quartz clocks, 
rings, ruby, sapphire, semi-precious stones, shoe 
ornaments of precious metal, silver ornaments, 
threads of precious metal for making jewelry, tiara, tie 
clips, tie pins, topaz, watch cases, watch chains, 
works of art of precious metal; all included in class 14

אגט, שעוני מעורר, קמעות, חלקי שעון, דהיינו, עוגנים לשעונים 
ולהכנת שעוני יד, שעונים אטומיים, תגים עשויים ממתכת יקרה, 
קופסאות לתכשיטים, קופסאות ממתכת יקרה, צמידים, סיכות 
נוי, נרתיקים לשעונים והכנת שעוני יד, נרתיקים לשעוני יד, 
שרשרת תכשיטים, קמעות, כרונומטר, מכשירי כרונומטרים, 
נרתיקי שעונים, שעונים; שעוני יד; תכשיטי אמייל מקושטים, 
שעוני בקרה, דהיינו, שעוני אב, תכשיטי תלבושת, חפתים, 
יהלומים, עגילים, פסלונים ממתכת יקרה, קישוטי כובעים 

ממתכת יקרה, אירידיום, תכשיטים, תכשיטים עשויים מענבר 
צהוב, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה, תליונים, מדליות, 
מחרוזות, אבני חן, דהיינו, אנך, סיכות לקישוט, קישוטים 
ממתכת יקרה, קישוטים מסילון, פנינים, מטוטלות לשעונים 
והכנת שעוני יד, סיכות, אבני חן, שעוני קוורץ, טבעות, אודם, 
ספיר, אבני חן, קישוטי נעליים ממתכת יקרה, קישוטי כסף, 
חוטי מתכת יקרה להכנת תכשיטים, כתרים, מהדקי עניבות, 
סיכות לעניבות, טופז, נרתיקי שעוני יד, שרשראות לשעונים, 
יצירות אומנות ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, bags, 
travelling bags and trunks; umbrellas, parasols and 
accessories, rucksacks, knapsack, valises, whips, 
harness and saddlery; goods made of these 
materials and not included in other classes; all 
included in class 18

עור וחיקויי עור; עור בעלי חיים, תיקים, תיקי נסיעה ומזוודות; 
מטריות, שמשיות ואביזרים, תרמילי גב, מזוודות, שוט, רתמות 

ואוכפים; סחורות העשויים מהחומרים הנזכרים לעיל ולא 
כלולים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 18                       
                                                                                    

                

ט"ז אלול תשע"ה - 30331/08/2015



 Owners

Name: LUZ FRANQUIAS S.A.

Address: Alameda Amazonas, 594, 3º andar, Barueri, 
Sao Paulo, 06454-070, Brazil

Brazilian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring jewelry, costume 
jewelry, goods of precious metal, clocks, watches, 
sunglasses, accessories for sunglasses, eyeglasses, 
accessories for eyeglasses, contact lenses, 
accessories for contact lenses, trunks and traveling 
bags, rucksacks, wallets, clothing, footwear and 
headgear; business management assistance, 
business management and organization consultancy; 
business advice relating to franchising, commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; all included in class 35

שירותי קמעונאות בתחום תכשיטים, תכשיטי תחפושת, סחורות 
ממתכת יקרה, שעונים, שעוני יד, משקפי שמש, אביזרים 

למשקפי שמש, משקפיים, אביזרים למשקפיים, עדשות מגע, 
אביזרים לעדשות מגע, מזוודות ותיקי נסיעה, תרמילי גב, 

ארנקים, הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; סיוע ניהול עסקים, יעוץ 
ארגוני וניהול עסקים; יעוץ עסקיי הקשורים לזיכיונות, ניהול 

מסחרי של רישוי סחורות ושירותים של אחרים; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ט"ז אלול תשע"ה - 30431/08/2015



CONFIDENSE

Trade Mark No. 260628 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 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

Software module used as part of a medical 
diagnostic mapping system. 

מודול תוכנה המשמש כחלק ממערכת מיפוי אבחון רפואי.         
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Trade Mark No. 260640 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The National conpany Industry and Marketung 
Tissue paper-Roma

שם: החברה הלאומית לתעשיית ושיווק נייר-רומא בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Basseem Asfour, Adv.

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: עו"ד בסים עספור

כתובת : רח' אלזהרא 20, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Tissue paper            ממחטות נייר לאף

ט"ז אלול תשע"ה - 30631/08/2015



Trade Mark No. 260642 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The National conpany Industry and Marketung 
Tissue paper-Roma

שם: החברה הלאומית לתעשיית ושיווק נייר-רומא בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Basseem Asfour, Adv.

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: עו"ד בסים עספור

כתובת : רח' אלזהרא 20, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Toilet  paper and Tissue paper נייר טואלט וממחטות נייר לאף          

ט"ז אלול תשע"ה - 30731/08/2015



Trade Mark No. 260643 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: IMC International Metal Working Companies 
B.V.

Address: Zwolleweg 6, 2803 PS Gouda, Netherlands

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: 7 סוג: 7

Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, milling tools, turning tools, grooving tools, 
parting tools, drilling tools and cutting inserts 
therefor,and tool holders for said cutting tools, all 
included in class 7

כלי חיתוך לשימושבכלי מכונה המופעלים בכוח, דהיינו, כלי 
כרסום, כלי חריטה, כלי חירוץ, כלי הפרדה, כלי קידוח ושימות 
עבורם, וכלי דפינה עבור כלי חיתוך אלה, הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .7
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Trade Mark No. 260645 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kazefet Ltd. שם: חברת קצפת בע"מ

Address: Ha'Eyal 41/4, Jerusalem, 96955, Israel כתובת : האייל 41/4, ירושלים, 96955, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Ice cream parlors.                      .גלידריה

ט"ז אלול תשע"ה - 30931/08/2015



Trade Mark No. 260666 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: OMS Investments, Inc.

Address: 10250 Constellation Blvd. Suite 2800, Los 
Angeles, Calfornia 90067, 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: 5 סוג: 5

Rodent, pest and insect baits, namely, rodenticides, 
pesticides and insecticides for pest control purposes.

פיתיונות של מכרסמים, מזיקים וחרקים, דהיינו, קוטלי 
מכרסמים, קוטלי מזיקים וקוטלי חרקים למטרות הדברת 

מזיקים.      

Class: 21 סוג: 21

 Rodent, pest and insect traps; baits  stations sold 
empty for rodenticides, pesticides and insecticides; 
bait stations with baits, namely ,  rodenticides, 
pesticides and insecticides, sold as an integral 
component thereof.

מלכודות מכרסמים, טפילים וחרקים; מלכודות הנמכרות ריקות 
עבור חומר הדברה למכרסמים, מזיקים וחרקים; מלכודות עם 
פיתינות דהיינו חומרי הדברה למרכסמים, מזיקים וחרקים 

הנמכרים כיחידה אחת.                                                     
                                          

ט"ז אלול תשע"ה - 31031/08/2015



TOMCAT

Trade Mark No. 260667 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: OMS Investments, Inc.

Address: 10250 Constellation Blvd. Suite 2800, Los 
Angeles, Calfornia 90067, 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: 5 סוג: 5

Rodent, pest and insect baits, namely, rodenticides, 
pesticides and insecticides for pest control purposes.

פיתיונות של מכרסמים, מזיקים וחרקים, דהיינו, קוטלי 
מכרסמים, קוטלי מזיקים וקוטלי חרקים למטרות הדברת 

מזיקים.      

Class: 21 סוג: 21

Rodent, pest and insect traps; baits stations sold 
empty for rodenticides, pesticides and insecticides; 
bait stations with baits, namely , rodenticides, 
pesticides and insecticides, sold as an integral 
component thereof.                                                      
                                                                            

מלכודות מכרסמים, טפילים וחרקים; מלכודות הנמכרות ריקות 
עבור חומר הדברה למכרסמים, מזיקים וחרקים; מלכודות עם 
פיתינות דהיינו חומרי הדברה למרכסמים, מזיקים וחרקים 

הנמכרים כיחידה אחת.                                                      
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RESINCOLESTIRAMINA

Trade Mark No. 260668 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laboratorios Rubio, S.A.

Address: Industria, 29 - Pol. Industrial Comte de Sert, E-
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona), Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmacological compound for the treatment and 
reduction of cholesterol levels in the blood; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
pruritus caused by biliary stasis.

תרכובת פרמקולוגית לטיפול ולהפחתת רמות כולסטרול בדם; 
תכשירים רוקחיים לטיפול בגרד הנגרם ם על ידי עימדון מרה.   
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Trade Mark No. 260671 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.P.A.

Address: Via Cernaia 40, 13900 Biella, Italy

an Italian 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: 23 סוג: 23

Yarns and threads, for textile use, namely chenille 
yarn, coir thread and yarn, cotton thread and yarn, 
darning thread and yarn, elastic thread and yarn for 
textile use, embroidery thread and yarn, fiberglass 
thread for textile use, hemp thread and yarn, jute 
thread and yarn, linen thread and yarn, rayon thread 
and yarn, rubber thread for textile use, sewing thread 
and yarn, silk thread and yarn, spun cotton, spun silk, 
spun thread and yarn, spun wool, thread, thread of 
metal for embroidery, threads of plastic materials for 
textile use, woolen thread and yarn; all included in 
class 23

חוטים וסיבים, לשימוש בטקסטיל, דהיינו חוט שניל, חוט וסיב 
קויר, חוט וסיב כותנה, חוט וסיב הטלאה, חוט וסיב אלסטי 
לשימוש בטקסטיל, חוט וסיב רקמה, חוט וסיב פיברגלס 

לשימוש בטקסטיל, חוט וסיב קנבוס, חוט וסיב יוטה, חוט וסיב 
פשתן, חוט וסיב משי מלאכותי, חוט וסיב גומי לשימוש 

בטקסטיל, חוט וסיב תפירה, חוט וסיב משי, כותנה טוויה, משי 
טווי, חוט וסיב טווי, צמר טווי, סיב, סיב מתכת לרקמה, סיבים 
מחומרי פלסטיק לשימוש בטקסטיל, חוט וסיב צמר; הנכללים 
כולם בסוג 23                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 24 סוג: 24

Textile fabrics for use in the manufacture of 
overcoats, topcoats, raincoats, one-and-two-piece 
suits, blazers, jackets of various lengths, Bermuda 
shorts, pants, sport coats, waistcoats, shorts, belts, 
hats, capes, blankets for beds, quilts, blankets, bed 
covers, duvets; all included in class 24

בדי טקסטיל לשימוש בייצור של מעילים, מעילים עליונים, מעילי 
גשם, חליפות חלק-אחד ושני-חלקים, בלייזרים, מקטורנים 
באורכים שונים, מכנסי ברמודה, מכנסיים, מעילי ספורט, 

ווסטים, מכנסיים קצרים, חגורות, כובעים, שכמיות, שמיכות 
עבור מיטות, שמיכות טלאים, שמיכות, כיסויי מיטה, שמיכות 

פוך; הנכללים כולם בסוג 24         

ט"ז אלול תשע"ה - 31331/08/2015



VIOLET SWIRL

Trade Mark No. 260675 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Gillette Company

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 4612002, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams.

תכשירי גילוח, דהיינו, משחות גילוח, ג'ל גילוח, תחליבי גילוח, 
וקצף גילוח                                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 31431/08/2015



Trade Mark No. 260716 מספר סימן

Application Date 26/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182275 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bath soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices, cosmetic powder, hair shampoo. 

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, eyeglasses, lenses, contact 
lenses, frames for sunglasses and eyeglasses; 
apparatus for transmission of sound or images; crash 
helmets. 

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, suitcases, briefcases, hand-
bags, wallets, purses, business cardhoders in the 
nature of wallets, card cases; cosmetic cases sold 
empty, cosmetic bags sold empty, carrying cases for 
holding small personal effects sold empty; animal 
skins and hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasos and walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery; key cases of leather, key 
chains of leather, cases of imitation leather, cases of 
leather board; hat cases of leather, tool bags of 
leather sold empty, leather pouches for packaging, 
leather shoulder belts. 

Class: 24 סוג: 24

Linen, wool, silk and cotton fabrics alone or in 
combination with each other and/or mixed with 
synthetic fabrics, all for use in the manufacture of 
clothing as well as furnishings and interior 
decorations, bath towels, kitchen towels, cloth 
napkins being textile napkins, cloth table covers, 
pillow cases, sheets and quilts; textile napkins, 
blanckets of textile or linen or wool or silk alone or in 
combination each other, sanitary pads for 
mattresses, handkerchiefs, coasters of textile, cloth 
banners, rolling curtains, curtains, fabric valance, 
hanging blankets being textile wall hangings. 

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; business management services; 
business administration services; providing office 
functions; wholesale and retail sale services, all the 
aforementioned services in the fields of cosmetics, 
perfumery, fashion, clothing, textile, fashion and 
clothing 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)

ט"ז אלול תשע"ה - 31531/08/2015



 Owners

Name: Brunello Cucinelli S.p.A.

Address: Via dell'Industria, 5, Frazione Solomeo, I-06073 
Corciano (PG), Italy

(Italy 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

Italy, 06/06/2013, No. MI2013C005690 MI2013C005690 איטליה, 06/06/2013, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 24 סוג: 24

ט"ז אלול תשע"ה - 31631/08/2015



Trade Mark No. 260725 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182369 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CELTEX S.P.A.

Address: Via Marlianese, 43, I-51030 SERRAVALLE 
PISTOIESE (PT), Italy

(ITALIE SOCIETE PAR ACTIONS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Aarticles of paper for hygienic, sanitary and 
household purposes, not included in other classes; 
paper reels; towels of paper in rolls; folded towels of 
paper; toilet paper.

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

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

Italy, 09/05/2013, No. BO2013C 000654 BO2013C 000654 איטליה, 09/05/2013, מספר

Class: 16 סוג: 16

ט"ז אלול תשע"ה - 31731/08/2015



Trade Mark No. 260760 מספר סימן

Application Date 29/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0888233 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutters with retractable blades, guillotine cutters and 
other hand-operated implements for cutting paper or 
cardboard, scissors.

Class: 9 סוג: 9

Protractors (measuring instruments), slide-rules, 
magnifying glasses (optics), magnets.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely: cardboard articles, bags, sachets, 
envelopes, and pouches for packaging, of paper; 
printed matter; plastics for packaging not included in 
other classes, namely: bags, sachets, film and 
sheets; magazines (periodicals); photographs; writing 
material; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters 
and office requisites (except furniture); bulldog clips, 
drawing pins, paper clamps, map pins, elastic bands 
for offices, stapling appliances, staples, staple 
removers, paper perforating apparatus, stamps, 
inking pads, telephone directories; instructional and 
teaching material (except apparatus); writing or 
drawing instruments, compasses, bow compasses, 
rulers, triangular rulers, lettering stencils, fountain 
pens, pencils, pencil sharpeners, drawing inks and 
inks for writing instruments, India ink, writing slates, 
sponges for writing slates, geographical maps for 
drawing, rubber erasers, instruments for erasing ink.

ט"ז אלול תשע"ה - 31831/08/2015



 Owners

Name: MAPED (Société par Actions Simplifiée)

Address: 530, route de Pringy, F-74370 ARGONAY, 
France

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

ט"ז אלול תשע"ה - 31931/08/2015



Trade Mark No. 260763 מספר סימן

Application Date 07/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095511 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 0002264548A 0002264548A :ממלכה מאוחדת מספר

Dated 29/03/2002 (Section 16) מיום 29/03/2002 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Thatchers Cider Company Limited

Address: Myrte Farm, Sandford, Somerset BS25 5RA, 
United Kingdom

(England and Wales 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: 33 סוג: 33

Cider.

ט"ז אלול תשע"ה - 32031/08/2015



Trade Mark No. 260768 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: LUZ FRANQUIAS S.A.

Address: Alameda Amazonas, 594, 3º andar, Barueri, 
Sao Paulo, 06454-070, Brazil

Brazilian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, eyeglass lenses; accessories for 
eyeglasses, namely, eyeglass cases of flexible 
material, eyeglass cases of rigid material, eyeglass 
chains, eyeglass frames, contact lenses and contact 
lenses accessories, namely, contact lenses cases; all 
included in class 9

משקפיים, עדשות למשקפיים; אביזרים למשקפיים, דהיינו, 
נרתיקי משקפיים עשויים מחומר גמיש, נרתיקי משקפיים 
עשויים מחומר קשיח, שרשראות למשקפיים, מסגרות 

משקפיים, עדשות מגע ואביזרים לעדשות מגע, דהיינו, נרתיקים 
לעדשות מגע ; הנכללים כולם בסוג 9                                   

                                          

ט"ז אלול תשע"ה - 32131/08/2015



Trade Mark No. 260769 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: LUZ FRANQUIAS S.A.

Address: Alameda Amazonas, 594, 3º andar, Barueri, 
Sao Paulo, 06454-070, Brazil

Brazilian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, eyeglass lenses; accessories for 
eyeglasses, namely, eyeglass cases of flexible 
material, eyeglass cases of rigid material, eyeglass 
chains, eyeglass frames, contact lenses and contact 
lenses accessories, namely, contact lenses cases; all 
included in class 9

משקפיים, עדשות למשקפיים; אביזרים למשקפיים, דהיינו, 
נרתיקי משקפיים עשויים מחומר גמיש, נרתיקי משקפיים 
עשויים מחומר קשיח, שרשראות למשקפיים, מסגרות 

משקפיים, עדשות מגע ואביזרים לעדשות מגע, דהיינו, נרתיקים 
לעדשות מגע ; הנכללים כולם בסוג 9                                   

                                          

ט"ז אלול תשע"ה - 32231/08/2015



JAVITA

Trade Mark No. 260783 מספר סימן

Application Date 24/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Javita, Inc.

Address: 5340 N. Federal Highway, Suite 202, 
Lighthouse Point, 33064, Florida, U.S.A.

Florida Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements. תוספי תזונה.                         

Class: 30 סוג: 30

Coffee; sugar. קפה; סוכר.         

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring coffee and nutritional 
supplements, mail order catalogue services featuring 
coffee and nutritional supplements, computerized 
online retail store services featuring coffee and 
nutritional supplements.

שירותי חנויות קמעונאיות המציעות קפה ותוספי תזונה, שירותי 
קטלוגים להזמנה בדואר המציעים קפה ותוספי תזונה, שירותים 
ממוחשבים לחנויות קמעונאיות מקוונות המציעות קפה ותוספי 
תזונה.                                                                            

                                            

ט"ז אלול תשע"ה - 32331/08/2015



Trade Mark No. 260787 מספר סימן

Application Date 24/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Labstyle Innovation Ltd. שם: לאבסטייל אינוביישן בע"מ

Address: 9 Halamish St., Industria area North of 
Caesarea, P.O.B. 3052, Caesarea, 389000, Israel

כתובת : רח' החלמיש, איזור התעשייה צפוני קיסריה, ת.ד. 3052, 
קיסריה, 389000, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Medical software for use in diabetes treatment and 
management; all included in class 9.

תוכנה רפואית לשימוש בטיפול וניהול סוכרת; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                     

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

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

U.S.A., 19/11/2013, No. 86122662 ארה"ב, 19/11/2013, מספר 86122662

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 32431/08/2015



PRADTURN

Trade Mark No. 260793 מספר סימן

Application Date 24/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely hemostatics. תכשירים רוקחיים' דהיינו עוצרי דימום.                         

ט"ז אלול תשע"ה - 32531/08/2015



PRAXBIND

Trade Mark No. 260794 מספר סימן

Application Date 24/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely hemostatics. תכשירים רוקחיים, דהיינו עוצרי דימום.                         

ט"ז אלול תשע"ה - 32631/08/2015



Trade Mark No. 260799 מספר סימן

Application Date 24/11/2013 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: 9 סוג: 9

Mobile phones; television receivers [TV sets]; 
universal serial bus [USB] drives; computer monitors; 
lap top computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players; external hard disk drives for 
computer; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images; application 
software; audio receivers; network monitoring 
cameras; digital signages; digital color printers; tablet 
personal computers; set-top boxes; scanners; 
mouses for computers; speakers for vehicles; 
projectors; all included in class 9

טלפוניים סלולאריים; מקלטי טלוויזיה [מערכות טלוויזיה]; 
יו.אס.בי; מכשיר ניטור מחשבים; מחשבים ניידים; מחשבים; 
נגני די.וי.די; כונן קשיח חיצוני למחשבים; מתקן להקלטה, 

העברה או שחזור של קול ותמונות; יישום מחשב; מקלטי אודיו; 
מצלמות רשת; שילוט דיגיטלית; מדפסות צבע דיגיטליות; 

מחשבי טאבלט; קופסאות ממיר; סורקים; עכברים למחשבים; 
רמקולים לרכבים; מקרנים; 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)

Republic of Korea, 30/07/2013, No. 40-2013-
0051199

דרום קוריאה, 30/07/2013, מספר 40-2013-0051199

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 32731/08/2015



EUPHORA

Trade Mark No. 260808 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Medtronic Vascular, Inc.

Address: 3576 Unocal Place, Santa Rosa, CA 95403, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely, coronary balloon dilation 
catheter; all included in class 10

מכשירים רפואיים, דהיינו, קטטר בלון הרחבה כלילי; הנכללים 
כולם בסוג 10                                       

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

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

U.S.A., 20/06/2013, No. 85/964,980 ארה"ב, 20/06/2013, מספר 85/964,980

Class: 10 סוג: 10

ט"ז אלול תשע"ה - 32831/08/2015



קלינוקס

Trade Mark No. 260813 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 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: 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 בנייה ; אריחי זכוכית 
[לא לגגות]; גושי זכוכית לבנין; זכוכית דקורטיבית לבנין; זכוכית 

הפרדה (בנייה); זכוכית לבנייה (חלונות); זכוכית לחלונות 
לבנייה; זכוכית פסיפסים לשימוש בבניין; חלונות זכוכית 

צבעונית למטרות בנייה; לוחות זכוכית לשימוש בבנין; לוחות 
זכוכית צבועה [לבנין]; שמשות זכוכית לבנייה; זכוכית לחלונות 
זולת חלונות לכלי רכב; זגוגיות-בנין לשמשות חלונות; חלונות 
לא ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19.                                   
                                                                                    
                                                                              

ט"ז אלול תשע"ה - 32931/08/2015



Trade Mark No. 260840 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beauty Union Global Limited

Address: Unit B, 19/F, Federal Center, 77 Sheung On St., 
Chai Wan, Hong Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold - Patents and Financial Services (1992) Ltd.

Address: 15 Yohanan Hasandlar St., P.O.B. 25267, 
Haifa, 31251, Israel

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Refill bottles for cosmetics, sold empty; refill 
dispensers for cosmetics, sold empty; perfume 
sprayers, sold empty; and refill bottles for use when 
traveling

בקבוקים למילוי חוזר לחומרי קוסמטיקה, נמכרים ריקים, 
דיספנסר לנוזלים נמכרים ריקים, ספריי לנוזלים, נמכרים ריקים 
ובקבוקים למילוי חוזר המיועדים לנסיעה.                         

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 15/05/2013, No. 85/932,306 ארה"ב, 15/05/2013, מספר 85/932,306

Class: 21 סוג: 21

ט"ז אלול תשע"ה - 33031/08/2015



شاي سعد الدین

Trade Mark No. 260841 מספר סימן

Application Date 26/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abed Anaser Fathi Saaed Elden

Address: Hamdi Kanan St., P.O.B. 768, Nablus, 1st floor, 
Eastern Section, Galleria Center,, Palestinian Authority

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

Coffee and tea; all included in class 30. קפה ותה; הנכללים כולם בסוג 30                         

ט"ז אלול תשע"ה - 33131/08/2015



ASTON MARTIN

Trade Mark No. 260866 מספר סימן

Application Date 27/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Aston Martin Lagonda Limited

Address: Banbury Road, Gaydon Warwick CV35 0DB, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone apparatus; mobile phones; smart phones; 
complete sets of cellular radio telephones; radar 
equipment; videophones; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; satellite navigation 
instruments; walkie-talkies; light communication 
apparatus; intercommunication apparatus; tablet 
computers; laptop computers, notebook computers 
and personal computers; telephone, mobile phone 
and computing device accessories; batteries; electric 
battery chargers; data communication cables; 
headsets; ear phones; phone chargers; car chargers; 
leather cases adapted for telephones, mobile phones 
and computing devices; hands frees kits and snap on 
cases adapted for telephones, mobile phones and 
computing devices; electronic games; computer 
game software; downloadable computer game 
software via a global computer network and wireless 
devices; video game software; cases for mobile 
phones, computing devices and cameras; computer 
stylus; audio decks; screens and protective films for 
telephones, mobile phones and computing devices; 
headphones; portable speakers; mobile phone 
operating system software; bags adapted for 
computing devices; electronic personal assistants; 
MP3 players; MP4 players; CDs; DVDs; video game 
cartridges; vehicle radios; USB flash drives; memory 
cards; telescopes; electronic instruments for 
measuring weather and temperature; sound 
transmitting apparatus; record players; radios; 
podcasts portable media players and recorders; 
pocket calculators; personal stereos; mouses; mouse 
pads; loudspeakers; juke boxes; drivers' gloves; 
cameras; camcorders; binoculars; sunglasses; 
spectacles; eyewear cases; eyeglass chains, cords 
and straps.

מכשירי טלפון; טלפונים ניידים; טלפונים חכמים; ערכות שלמות 
של טלפוני רדיו סלולאריים; ציוד רדאר; וידאופונים; מכשירי 
ניווט לכלי רכב [מחשבים מובנים]; כלי ניווט לווייניים; מכשירי 
ווקי –טוקי; מכשירי תקשורת קלה; מכשירי תקשורת פנים; 
מחשבי טאבלט; מחשבים ניידים, מחשבי מחברת ומחשבים 
אישיים; אביזרים לטלפונים, טלפונים ניידים והתקני מחשוב; 
סוללות; מטעני סוללות חשמליים; כבלי תקשורת נתונים; 

אוזניות ראש; אוזניות; מטעני טלפון; מטעני רכב; נרתיקי עור 
המותאמים לטלפונים, טלפונים ניידים והתקני מחשוב; ערכות 
ללא מגע יד ונרתיקים נצמדים המותאמים לטלפונים, טלפונים 
ניידים והתקני מחשוב; משחקים אלקטרוניים; תוכנות משחקי 
מחשב; תוכנות משחקי מחשב הניתנות להורדה באמצעות 
רשת מחשבים גלובלית והתקנים אלחוטיים; תוכנות משחקי 

וידאו; נרתיקים לטלפונים ניידים, התקני מחשוב ומצלמות; חרט 
מחשב; מערכת שליטה לשמע; מסכים וסרטי מגן לטלפונים, 

טלפונים ניידים והתקני מחשוב; אוזניות ראש; רמקולים נישאים; 
תוכנת מערכת הפעלה לטלפונים ניידים; תיקים המותאמים 

להתקני מחשוב; עזרים אלקטרוניים אישיים; נגני אם.פי3; נגני 
אם.פי4; קומפקט דיסק; די.וי.די; מחסניות משחקי וידאו; 
מכשירי רדיו לכלי רכב; החסנים ניידים; כרטיסי זיכרון; 

טלסקופים; כלים אלקטרוניים למדידת מזג אוויר וטמפרטורה; 
מכשירי שידור צלילים; נגני תקליטים; מכשירי רדיו; נגני ומקלטי 

מדיית פודקאסט נישאים; מחשבוני כיס; מערכות סטריאו 
אישיות; עכברים; משטחי עכבר; רמקולי הגברה; מתקני 

גרמופונים אוטומטיים; כפפות נהגים; מצלמות; מצלמות וידאו 
נישאות; משקפות; משקפי שמש; משקפיים; נרתיקי ציוד ראיה; 
שרשראות, סרטים ורצועות למשקפי ראיה.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 33231/08/2015



Trade Mark No. 260867 מספר סימן

Application Date 27/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone apparatus; mobile phones; smart phones; 
complete sets of cellular radio telephones; radar 
equipment; videophones; navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; satellite navigation 
instruments; walkie-talkies; light communication 
apparatus; intercommunication apparatus; tablet 
computers; laptop computers, notebook computers 
and personal computers; telephone, mobile phone 
and computing device accessories; batteries; electric 
battery chargers; data communication cables; 
headsets; ear phones; phone chargers; car chargers; 
leather cases adapted for telephones, mobile phones 
and computing devices; hands frees kits and snap on 
cases adapted for telephones, mobile phones and 
computing devices; electronic games; computer 
game software; downloadable computer game 
software via a global computer network and wireless 
devices; video game software; cases for mobile 
phones, computing devices and cameras; computer 
stylus; audio decks; screens and protective films for 
telephones, mobile phones and computing devices; 
headphones; portable speakers; mobile phone 
operating system software; bags adapted for 
computing devices; electronic personal assistants; 
MP3 players; MP4 players; CDs; DVDs; video game 
cartridges; vehicle radios; USB flash drives; memory 
cards; telescopes; electronic instruments for 
measuring weather and temperature; sound 
transmitting apparatus; record players; radios; 
podcasts portable media players and recorders; 
pocket calculators; personal stereos; mouses; mouse 
pads; loudspeakers; juke boxes; drivers' gloves; 
cameras; camcorders; binoculars; sunglasses; 
spectacles; eyewear cases; eyeglass chains, cords 
and straps.

מכשירי טלפון; טלפונים ניידים; טלפונים חכמים; ערכות שלמות 
של טלפוני רדיו סלולאריים; ציוד רדאר; וידאופונים; מכשירי 
ניווט לכלי רכב [מחשבים מובנים]; כלי ניווט לווייניים; מכשירי 
ווקי –טוקי; מכשירי תקשורת קלה; מכשירי תקשורת פנים; 
מחשבי טאבלט; מחשבים ניידים, מחשבי מחברת ומחשבים 
אישיים; אביזרים לטלפונים, טלפונים ניידים והתקני מחשוב; 
סוללות; מטעני סוללות חשמליים; כבלי תקשורת נתונים; 

אוזניות ראש; אוזניות; מטעני טלפון; מטעני רכב; נרתיקי עור 
המותאמים לטלפונים, טלפונים ניידים והתקני מחשוב; ערכות 
ללא מגע יד ונרתיקים נצמדים המותאמים לטלפונים, טלפונים 
ניידים והתקני מחשוב; משחקים אלקטרוניים; תוכנות משחקי 
מחשב; תוכנות משחקי מחשב הניתנות להורדה באמצעות 
רשת מחשבים גלובלית והתקנים אלחוטיים; תוכנות משחקי 

וידאו; נרתיקים לטלפונים ניידים, התקני מחשוב ומצלמות; חרט 
מחשב; מערכת שליטה לשמע; מסכים וסרטי מגן לטלפונים, 

טלפונים ניידים והתקני מחשוב; אוזניות ראש; רמקולים נישאים; 
תוכנת מערכת הפעלה לטלפונים ניידים; תיקים המותאמים 

להתקני מחשוב; עזרים אלקטרוניים אישיים; נגני אם.פי3; נגני 
אם.פי4; קומפקט דיסק; די.וי.די; מחסניות משחקי וידאו; 
מכשירי רדיו לכלי רכב; החסנים ניידים; כרטיסי זיכרון; 

טלסקופים; כלים אלקטרוניים למדידת מזג אוויר וטמפרטורה; 
מכשירי שידור צלילים; נגני תקליטים; מכשירי רדיו; נגני ומקלטי 

מדיית פודקאסט נישאים; מחשבוני כיס; מערכות סטריאו 
אישיות; עכברים; משטחי עכבר; רמקולי הגברה; מתקני 

גרמופונים אוטומטיים; כפפות נהגים; מצלמות; מצלמות וידאו 
נישאות; משקפות; משקפי שמש; משקפיים; נרתיקי ציוד ראיה; 
שרשראות, סרטים ורצועות למשקפי ראיה.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 33331/08/2015



 Owners

Name: Aston Martin Lagonda Limited

Address: Banbury Road, Gaydon Warwick CV35 0DB, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז אלול תשע"ה - 33431/08/2015



Trade Mark No. 260892 מספר סימן

Application Date 11/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182723 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations for the paint industry; 
chemicals for use in the textile industry; chemicals for 
use in the paper industry; chemicals for use in the 
plastic industry; chemicals for use in the food 
industry; chemicals for use in the leather industry; 
chemicals for use in the cosmetic industry; chemicals 
for use in the transportation industry, namely in the 
automotive, flight, rail, ship industry; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; chemical 
substances for preserving foodstuffs; adhesives used 
in industry

Class: 2 סוג: 2

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

Class: 42 סוג: 42

scientific and technological information, scientific and 
technological testing services,  scientific and 
technological consultancy; scientific and 
technological research; scientific and technological 
design; industrial analysis and research services; all 
the above in relation to the paint industry, textile 
industry, paper industry, plastic industry, food 
industry, leather industry, cosmetic industry, and 
transportation industry

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

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

Switzerland, 03/10/2013, No. 649666 שוויץ, 03/10/2013, מספר 649666

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 33531/08/2015



 Owners

Name: Clariant AG

Address: Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז אלול תשע"ה - 33631/08/2015



Trade Mark No. 260907 מספר סימן

Application Date 17/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182882 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(Germany Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 029 005.4/05 גרמניה, 24/04/2013, מספר 005.4/05 029 2013 30

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 33731/08/2015



Trade Mark No. 260932 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183121 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jerry Leigh of California, Inc.

Address: 7860 Nelson Road, Van Nuys CA 91402, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor

Address: 11 Amal Street, Afek Technology, Rosh Haayin, 
48092, Israel

שם: איי פי פקטור

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Wearing apparel, namely, knit and woven tops, knit 
and woven jackets, sweatshirts.

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

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

U.S.A., 15/10/2013, No. 86091826 ארה"ב, 15/10/2013, מספר 86091826

Class: 25 סוג: 25

ט"ז אלול תשע"ה - 33831/08/2015



Trade Mark No. 260949 מספר סימן

Application Date 31/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183301 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, recorded, magnetic data carriers 
including magnetic cards and electronic cards; 
calculating machines, data processing equipment 
and computers.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter in relation to banking, financial and 
insurance services.

Class: 35 סוג: 35

Compilation of statistical information and indexes of 
mortgages, interests, and prices for others; computer 
file management and database management, 
economic forecasting and analysis.

Class: 36 סוג: 36

Banking services; financial analysis and 
management; capital investment services; brokerage 
services in the fields of futures, commodities, 
securities, currencies and financial instruments; 
trading of financial instruments; electronic financial 
trading services; providing financial information, 
including information in the fields of futures, 
commodities, securities, currencies, financial 
instruments, brokerage, trading, investments, 
companies, financial markets and indices; financial 
securities and commodities exchange services; 
provision of financial information in electronic form 
relating to market quotations, trade executions, 
trading in financial instruments in the nature of offers 
and trades; providing financial pricing information and 
financial information relating to trade execution.

Class: 38 סוג: 38

Services of information, transmission of data and 
consultation provided also through a global system of 
telematic connections.

Class: 42 סוג: 42

Consultation services in the field of software 
development, computer programming 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)

Italy, 08/01/2013, No. TO2013C000030 TO2013C000030 איטליה, 08/01/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 33931/08/2015



 Owners

Name: BANCA SELLA S.P.A.

Address: Piazza Gaudenzio Sella, 1, I-13900 BIELLA 
(BI), Italy

(Italy Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 34031/08/2015



Trade Mark No. 260955 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183393 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting; communications and 
telecommunications; audio and video broadcasting 
via the Internet; television broadcasting services; 
cable television broadcasting services; television 
narrowcasting services; direct broadcast satellite 
television services; satellite transmission services; 
streaming of audio, visual and audio-visual material 
via a global computer network or other 
communication networks; transmission, broadcast, 
reception and conveyance by means of electronic 
communication systems of audio video, still and 
moving images, text, messages, information, and 
data; mobile media services in the nature of 
electronic transmission, broadcasting and delivery of 
audio, video and multimedia entertainment content 
including text, data, images, audio, video and audio 
visual files by means of the Internet, wireless 
communication, electronic communications networks 
and computer networks; video-on-demand 
transmission services.

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs; production, 
presentation, distribution, syndication and rental of 
radio programs, television programs and of films, 
motion pictures, pre-recorded video tapes, audio 
and/or visual material, pre-recorded video cassettes, 
DVDs or pre-recorded video discs; provision
of audio visual content relating to entertainment, 
education, training, sport and culture; provision of 
non-downloadable radio programs, television 
programs, films, videos, sound and images accessed 
from the Internet or other communication networks; 
provision of non-downloadable data relating to 
entertainment, education, training,. sporting and 
cultural activities; provision of video-on-demand and 
near-video-on-demand entertainment, educational, 
sporting and cultural services; provision of non-
downloadable films and television programs via a 
video-on-demand service; providing on-going 
television programs, movies, videos, webcasts, and 
images via a global computer network or other 
communication networks; providing online maps and 
schedules for live events and exhibitions. 

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

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

ט"ז אלול תשע"ה - 34131/08/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: National Geographic Society

Address: 1145 17th Street, N.W., Washington, D.C. 
20036-4688, U.S.A.

(District of Columbia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, 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)

European Union, 27/08/2013, No. 012094132 האיחוד האירופי, 27/08/2013, מספר 012094132

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ט"ז אלול תשע"ה - 34231/08/2015



Trade Mark No. 260980 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0880995 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lackmann, Anatolij

Address: Erlenstrasse 23, 77815 Bühl, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat; meat products, salted; tinned meat; sausages; 
ham; fish; poultry; game; beef extracts; delicatessen 
salads.

Class: 30 סוג: 30

Pies.

ט"ז אלול תשע"ה - 34331/08/2015



Trade Mark No. 260986 מספר סימן

Application Date 09/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1114293 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, namely, wireless network 
access point devices; LAN (local area network) 
access points for connecting network computer 
users; network access server hardware; computer 
hardware, namely, wireless access point (WAP) 
devices; data access port for use with electrical 
control panels for connecting multiple data and 
electrical devices; dynamic random access memory 
(DRAM); alarm central units; alarm monitoring 
systems; security alarm controllers; electronic anti-
theft system comprised of infrared sensors, 
volumetric alarm sensors, temperature sensors, 
water sensors with audible alarms; smoke detectors, 
heat detectors, gas detectors, motion detectors, anti-
theft sensors for doors and windows, vibration 
detectors, sirens, flashing sirens, bells; all the 
aforesaid goods for industrial, commercial and 
household purposes; electrical adaptors, namely, 
audio and video adaptors; audio and video cables; 
electrical and electronic cables; input devices for 
computer hardware and electronic instruments, 
namely, badge readers and electronic card readers; 
bar code readers; barcode printers; barcode 
scanners; batteries; battery chargers; battery packs; 
camera bags; cameras; digital cameras; CCTV 
(closed circuit TV) cameras; cleaning discs for 
cleaning the lens of optical disc drives used in 
computers and digital video recorders; head cleaning 
tapes for video recorders; internal cooling fans for 
computers; central processing unit (CPU) coolers; 
digital camera accessory in the nature of a digital 
photo viewer; computer docking stations; television 
decoders; consumer electronic products, namely, 
audio decoders and video decoders or television 
decoders; electronic components for computers; 
electronic and optical communications instruments 
and components, namely, optical transmitters, optical 
receivers, optical data links, optical transceivers, 
cable television transmitters, digital transmitters, 
electronic instruments, namely, logic analyzers; 
adaptors, namely, Ethernet adaptors; Ethernet 
cables, Ethernet controllers; Ethernet repeaters; 
Ethernet switches; Ethernet transceivers; fiber optics; 
telecommunications equipment, namely, fiber-optic 
transceivers, fiber optic repeaters, converters and 
optimizers, wave division multiplexers, free-space 
optics transmission systems, switches including 
Ethernet switches and routers, fiber-to-the-home and 
Ethernet-over-VDSL access aggregators, terminators 
and repeaters, and remote presence management 
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products, namely, switches, and console, alarm, 
sensor and power management devices; cases for 
diskettes and compact disks; blank hard computer 
discs; hard disk drives (HDD); headsets for use with 
computers; communications headsets for use with 
communication radios, intercom systems, or other 
communications network transceivers; headsets for 
cellular or mobile phones; headsets for use with 
computers; wireless cellular phone headsets; IP 
(Internet protocol) cameras; keyboards; computer 
network switches; media players; portable media 
players; protective covers and cases for cell phones, 
laptops and portable media players; wireless 
receivers and transmitters for portable media players; 
memories for use with computers; memories for data 
processing equipment; electronic memory card 
readers; chip card readers; magnetic encoder card 
readers; optical readers; smart card readers; 
microphones; modems; monitor stands; monitors; 
computer monitor frames; liquid crystal display (LCD) 
monitors; mounting devices for monitors; television 
monitors; computer mouse; mouse pads; wireless 
computer mice; wrist supports for computer mouse 
users; touch pads; multimedia cables; network 
cables; network plugs; computer network adapters, 
switches, routers and hubs; computer network 
interface devices; computer network server; notebook 
computer carrying cases; notebook and laptop 
computers; computer notebook stands; PC cables; 
PC cards; PC cases, hand held joy stick units for 
playing video games; PC stands; phone cables; cell 
phone bags; phones power supply; computer 
peripherals; power supply cables; electrical power 
supply; unfilled ink and toner cartridges for photocopy 
machines or computer printers; computer software, 
namely, computer software and firmware for 
operating system programs, computer software for 
administration of computer networks, computer 
software for controlling the operation of audio and 
video devices, computer software for mobile phones, 
portable media players and handheld computers, 
computer software that provides web-based access 
to application and services through a web operating 
system or portal interface, computer e-commerce 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network, 
computer game software for personal computers and 
home video game consoles; components for laser 
toner cartridges, namely, replacement drums and 
rollers; computer game cartridges; unfilled ink 
cartridges for photocopy machines or computer 
printers; computer servers; CD storage racks; 
mounting racks for computer hardware; racks, for 
amplifiers; metal cabinets specially adapted to 
protect telecommunications equipment in the nature 
of fiber optic cables; photographic racks, namely, 
racks for drying photographs; network routers; audio 
speakers; consumer electronic products, namely, 
audio and video switches; television stands; stands 
for photographic apparatus; USB adaptors; USB 
cables; USB converters; USB hubs; USB peripherals; 
electrical adaptors, namely, video adaptors; audio 
and video components and accessories, namely, 
video splitters; closed circuit TV systems for security 
and surveillance, namely, cameras, switchers, 
monitors, microphones, and recorders; computer 
hardware for IP video surveillance, electronic video 
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Conditions/Disclaimers

The mark consists of a quadrangular imprint 
including a stylized "T" in capital letters together with 
the italic stylized letters "ly"; said imprint is 
associated to the fancy stylized characters wording 
"TECHly".

 Owners

Name: IC INTRACOM ITALIA SPA

Address: Viale Europa, 33, Z.I. Cornadella Sud, I-33077 
Sacile (PN), Italy

(Italy Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

surveillance products, namely, electronic components 
of security systems; webcam; wireless antennas.
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Trade Mark No. 261001 מספר סימן

Application Date 01/12/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1193805 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: ALPHA-BIO TEC. Ltd. שם: אלפא-ביו טכ. בע"מ

Address: 7 Hatnufa Steet, Kyriat Aryeh, Petach Tikva, 
49510, Israel

כתובת : רח' התנופה 7, קרית אריה, פתח תקווה, 49510, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

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

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Artificial limbs, dental implants, prosthetic 
components, namely, abutments, secondary parts, 
tertiary parts; dental prostheses and parts thereof for 
dentistry, endoprostheses for human, dental, and 
veterinary medicine; all included in International class 
10. 

איברים מלאכותיים, שתלים דנטאליים, רכיבים פרוזטתיים, 
כלומר, חלקי חיבור, חלקים משניים, וחלקים שלישוניים; 

פרוזטתים דנטאליים וחלקיהם לרפואת שיניים,  אנדופרוזטות 
לבני אדם, לרפואת שיניים, ולרפואה וטרינרית; הנכללים כולם 
בסיווג 10.                                                                       

  

Class: 40 סוג: 40

Applying coatings and surface treatments of dental 
implants and surface treatments of dental implants; 
all included in International class 40.

יישום ציפוי וטיפול בפני שטח של שתלים דנטאליים וטיפול בפני 
שטח של שתלים דנטאליים; הנכללים כולם בסוג 40.               
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THE123DIET

Trade Mark No. 261008 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NLS diet ltd. שם: נ.ל.ס דיאט בע"מ

Address: Moshe Sharet st. 29, Rishon Le'zion, Israel כתובת : משה שרת 29, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold - Patents and Financial Services (1992) Ltd.

Address: 15 Yohanan Hasandlar St., P.O.B. 25267, 
Haifa, 31251, Israel

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food additives and food for diet or reduction of 
weight.

תוספי תזונה ומזון המיועדים לדיאטה או לירידה במשקל.         
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THE123EDUCATION

Trade Mark No. 261012 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NLS diet ltd. שם: נ.ל.ס דיאט בע"מ

Address: משה שרת 29, ראשון לציון, ישראל כתובת : משה שרת 29, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold - Patents and Financial Services (1992) Ltd.

Address: 15 Yohanan Hasandlar St., P.O.B. 25267, 
Haifa, 31251, Israel

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing guidance and coaching for multi-level 
marketing and providing working shops educate in 
sales.

הענקת הדרכות ואימונים לשיווק רשתי ועריכת סדנאות 
להקניית ידע במכירות                                                       
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Trade Mark No. 261013 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NLS diet ltd. שם: נ.ל.ס דיאט בע"מ

Address: משה שרת 29, ראשון לציון, ישראל כתובת : משה שרת 29, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold - Patents and Financial Services (1992) Ltd.

Address: 15 Yohanan Hasandlar St., P.O.B. 25267, 
Haifa, 31251, Israel

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing guidance and coaching  for multi-level 
marketing and providing working shops to aducate in 
sales.

הענקת הדרכות ואימונים לשיווק רשת טעריכת סדנאות 
להקניית ידע במכירות                                                       
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Trade Mark No. 261014 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NLS diet ltd. שם: נ.ל.ס דיאט בע"מ

Address: משה שרת 29, ראשון לציון, ישראל כתובת : משה שרת 29, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold - Patents and Financial Services (1992) Ltd.

Address: 15 Yohanan Hasandlar St., P.O.B. 25267, 
Haifa, 31251, Israel

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food additives and food for diet or reduction of 
weight.

תוספי תזונה ומזון המיועדים לדיאטה או לירידה במשקל.         
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Trade Mark No. 261076 מספר סימן

Application Date 05/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183869 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Protective coverings adapted for manufacturing and 
production machines, in particular machine tools (as 
parts of machines); variable-length protective 
coverings adapted for manufacturing and production 
machines, in particular machine tools (as parts of 
machines); flexible protective coverings adapted for 
manufacturing and production machines, in particular 
machine tools (as parts of machines); inspection 
windows (parts of machines) of glass or 
polycarbonate for goods included in this class; 
clamping and braking devices for manufacturing and 
production machines as 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)

Germany, 16/03/2013, No. 30 2013 022 635.6/07 גרמניה, 16/03/2013, מספר 635.6/07 022 2013 30

Class: 7 סוג: 7
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH

Address: Seligenstädter Str. 82, 63500 Seligenstadt, 
Germany

(Germany Company with limited liability)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל
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Trade Mark No. 261085 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183954 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: European Federation of IASP Chapters - EFIC

Address: Grensstraat 7 - bus 3, B-1831 Diegem, Belgium

(BELGIUM Non-profit-making international association 
organized and existing under the laws of Belgium)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums 
and workshops in the field of pain science and 
medicine.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
relating thereto, more specifically in the field of pain; 
biological research; chemical research and analysis; 
chemistry services.

Class: 45 סוג: 45

Lobbying for non-commercial purposes, via the 
representation of health care professionals 
throughout Europe who study pain and treat patients 
suffering from it, in order to advance research, 
education, clinical management and professional 
practice relating to pain, and serving as an 
authoritative scientifically-based resource concerning 
questions of policy relating to pain and its 
management.

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

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

European Union, 15/05/2013, No. 011815388 האיחוד האירופי, 15/05/2013, מספר 011815388

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 261086 מספר סימן

Application Date 19/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183973 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computers; computer hardware; 
semiconductors; microprocessors and other 
semiconductor devices; integrated circuits; computer 
chipsets; computer motherboards; microcomputers; 
computer workstations; software programmable 
processors; netbooks, notebook and laptop 
computers; portable computers; handheld computers; 
tablet computers; computer peripherals; personal 
digital assistants; computer firmware and operating 
system software; computer and telecommunications 
networking hardware and software; servers; 
computer network adapters, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; mobile 
telephones; smart phones; accessories, parts, fittings 
and testing apparatus for the aforementioned goods; 
appliances and consumer electronic devices; 
televisions, digital music players, mp3 players, 
stereos, cd players, recorders and burners, DVD 
players, recorders, creators and burners, personal 
digital devices, VCR's, digital cameras and recorders, 
cellular phones, home theater products, video 
games, audio drivers, video drivers, video cameras; 
graphics cards, graphic processing units, GPU's, 
graphic chipsets, visual processors, visual co-
processors, supporting devices, software, and 
hardware; computer medical healthcare management 
devices and computer medical devices for tracking 
and monitoring patient statistics and health 
information.

Class: 42 סוג: 42

Software application development services, software 
development platform services, Internet services, 
cloud computing services; providing a web hosting 
platform for use of software for enabling, facilitating 
or enhancing interactive materials and data for 
business and consumers for use by third parties.
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 Owners

Name: Intel Corporation

Address: 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara 
CA 95052-8119, 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
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Trade Mark No. 261128 מספר סימן

Application Date 28/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081432 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Almirall Hermal GmbH

Address: Scholtzstrasse 3, 21465 Reinbek, Germany

(Germany GmbH (Limited Liability Company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for skin care, for 
treating skin diseases and for use in dermatology.
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AGELOC ME

Trade Mark No. 261145 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 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for weighing, measuring and dispensing 
cosmetics; metering apparatus for dispensing 
cosmetics in measured quantities. 

 

התקנים לשקילה, למדידה ולניפוק של מוצרי קוסמטיקהף 
התקני מדידה לניפוק של מוצרי קוסמטיקה בכמויות מדודות.    
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דרור פילץ בית ספר לאסכלה גבוהה

Trade Mark No. 261147 מספר סימן

Application Date 26/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dror Filtz שם: דרור פילץ

Address: 7 Hanurit, Savyon, Israel כתובת : הנורית 7, סביון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Geron Huna & Co., Adv.

Address: 3 Betzalel Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גרון חונה ושות', עו"ד

כתובת : רח ' בצלאל 3, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Taboon baking and smoking workshop, fish smoking 
workshop, grill workshop.

סדנא לאפייה בטאבון ועישון בשר; סדנא לעישון דגים; סדנאות 
גריל.                           

Class: 43 סוג: 43

Culinary advice. ייעוץ קולינרי.     
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Trade Mark No. 261161 מספר סימן

Application Date 27/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management of conferences in the field of 
microwaves, communications, antenna, solid state 
circuits, electromagnetic compatibility, electron 
devices, radar, sensing and electronic systems 
engineering, organizing care and business 
management of conferences and events in the field 
of microwaves, communications, antenna, solid state 
circuits, electromagnetic compatibility, electron 
devices, radar, sensing and electronic systems 
engineering including promotions and public 
relations, business management of projects in the 
field of microwaves, communications, antenna, solid 
state circuits, electromagnetic compatibility, electron 
devices, radar, sensing and electronic systems 
engineering, including a technical program, industry 
exhibits, and social encounters between participants. 

ניהול עסקי של כנסים בתחום המיקרוגלים, תקשורת, אנטנות,  
מעגלי מצב מוצק,  תאימות אלקטרומגנטית, מערכות 

אלקטרוניות, מכ"ם, חיישנים והתקנים אלקטרוניים, ארגון טיפול 
וניהול עסקי של כנסים ואירועים  בתחום המיקרוגלים,  

תקשורת,  אנטנות, מעגלי מצב מוצק,  תאימות 
אלקטרומגנטית, מערכות אלקטרוניות, מכ"ם, חיישנים והתקנים 
אלקטרוניים לרבות קידום מכירות ויחסי ציבור, ניהול עסקי של 
פרוייקטים בתחום המיקרוגלים, תקשורת, אנטנות, מעגלי מצב 
מוצק, תאימות אלקטרומגנטית, מערכות אלקטרוניות, מכ"ם, 
חיישנים והתקנים אלקטרוניים, כולל מושבים טכניים, תערוכה 
מקצועית ומפגשים חברתיים בין המשתתפים, הנכללים כולם 

בסוג 35
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 38 סוג: 38

Information Transfer through various media, including 
through mobile phones computer network and 
Telecommunication for activities and conferences in 
the field of microwaves, communications, antenna, 
solid state circuits, electromagnetic compatibility, 
electron devices, radar, sensing and electronic 
systems engineering all included in class 38.

העברת מידע באמצעות אמצעי תקשורת ומדיה שונים, בכלל 
זה באמצעות טלפונים ניידים רשת מחשבים ותקשורת רחק 

ופרסום באמצעי מדיה לגבי פעילות וכנסים בתחומי 
המיקרוגלים, תקשורת, אנטנות, מעגלי מצב מוצק, תאימות 

אלקטרומגנטית, מערכות אלקטרוניות, מכ"ם, חיישנים והתקנים 
אלקטרוניים, הנכללים כולם בסוג 38.                                   
                                                                                    

      

ט"ז אלול תשע"ה - 36031/08/2015



 Owners

Name: The Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, Inc.

Address: 3 Park Avenue, 17th Floor, New York, NY 
10016-5997, U.S.A.

New York, Not-For-Profit Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Class: 42 סוג: 42

Scientific services, industrial and technology in the 
field of microwaves, communications, antenna, solid 
state circuits, electromagnetic compatibility, electron 
devices, radar, sensing and electronic systems 
engineering, research design and development in the 
field of microwaves, communications, antenna, solid 
state circuits, electromagnetic compatibility, electron 
devices, radar, sensing and electronic systems 
engineering, testing services for the certification of 
standard, quality and supervision, Technologies and 
surveys in the field of microwaves, communications, 
antenna, solid state circuits, electromagnetic 
compatibility, electron devices, radar, sensing and 
electronic systems engineering, examination and 
survey materials in the field of microwaves, 
communications, antenna, solid state circuits, 
electromagnetic compatibility, electron devices, 
radar, sensing and electronic systems engineering all 
included in class 42

שירותים מדעיים, תעשייתיים וטכנולוגים בתחום המיקרוגלים, 
תקשורת, אנטנות, מעגלי מצב מוצק, תאימות אלקטרומגנטית, 
מערכות אלקטרוניות, מכ"ם, חיישנים והתקנים אלקטרוניים, 
מחקר, תכן ופיתוח בתחום המיקרוגלים, תקשורת, אנטנות, 

מעגלי מצב מוצק, תאימות אלקטרומגנטית, מערכות 
אלקטרוניות,מכ"ם, חיישנים והתקנים אלקטרוניים, בחינת 
חומרים ופיקוח, טכנולוגיות וסקרים בתחומי המיקרוגלים, 

תקשורת, אנטנות, מעגלי מצב מוצק, תאימות אלקטרומגנטית, 
מערכות אלקטרוניות, מכ"ם, חיישנים והתקנים אלקטרוניים 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

ט"ז אלול תשע"ה - 36131/08/2015



ECONVERSION

Trade Mark No. 261164 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Schneider Electric IT Corporation

Address: 132 Fairgrounds Road, W. Kingston, Rhode 
Island 02892, 02892, U.S.A.

Massachusetts Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Power protection devices, namely, uninterruptible 
power supplies and systems for use with sensitive 
electronic equipment; uninterruptible power supplies, 
namely, inverters, transformers, battery chargers, 
modular power supplies, DC/AC power converters, 
batteries, electric swithces, electrical cables, and 
electrical distribution boxes; uninterruptible power 
solutions, namely, uninterruptible electrical power 
supplies; power protection apparatus for computers 
and other sensitive electronic instruments and light 
industrial loods, namely, voltage stabilizing power 
supply and inverters for power supply. 
 

התקנים להגנת כוח, דהיינו, ספקים ומערכות כוח שאינו ניתן 
להפרעה לשימוש עם ציוד אלקטרוני רגיש; ספקי כוח שאינו 
ניתן להפרעה, דהיינו ממירים, שנאים, מטעני סוללות, ספקי 
כוח מודולריים, ממירי זרם חילופין/זרם ישר, סוללות, מפסקים 
חשמליים, כבלי חשמל, ותיבות פיזור חשמל; פתרונות כוח 
שאינו ניתן להפרעה, דהיינו ספקי כוח חשמלי שאינו ניתן 
להפרעה;   מכשירי הגנת כוח למחשבים וכלים אלקטרוניים 
רגישים אחרים ולמטענים תעשייתיים קלים, דהיינו, ספקי כוח 
מייצבי מתח חשמל וממירים לאספקת כוח.                            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

ט"ז אלול תשע"ה - 36231/08/2015



תל-אופן

Trade Mark No. 261176 מספר סימן

Application Date 07/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tel Aviv - Yaffo Economic Development 
Authority

שם: הרשות לפיתוח כלכלי תל-אביב - יפו בע"מ

Address: Kiryat Atidim (Building No.2), P.O.B. 58186, Tel 
Aviv, 61580, Israel

כתובת : קריית עתידים (בניין מס' 2), ת.ד. 58186, תל אביב, 
61580, ישראל

שם: עיריית תל אביב-יפו

כתובת : אבן גבירול 69, תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Holdstein, Shalev, Galor, Adv.

Address: Rothscild Blv 74-76, Tel Aviv, 6578517, Israel

שם: הולדשטיין, שלו, גלאור, עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 74-76, תל אביב, 6578517, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; stationery; office requisites 
(except furniture). 

נייר, קרטון וטובין העשויים מחמרים אלה, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; צרכי משרד 
(למעט רהיטים).                                                              

                      

Class: 18 סוג: 18

Travelling bags; umbrellas and parasols.                           .תיקי נסיעות; מטריות ושמשיות

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.   .דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes.      

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד.

Class: 41 סוג: 41

Sporting and cultural activities. פעילות ספורט ותרבות.                           

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals.

שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על 
צורכי הפרט;                                      

ט"ז אלול תשע"ה - 36331/08/2015



Trade Mark No. 261178 מספר סימן

Application Date 07/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; stationery; office requisites 
(except furniture).

נייר, קרטון וטובין העשויים מחמרים אלה, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; צרכי משרד 
(למעט רהיטים).                                                              

                      

Class: 18 סוג: 18

Travelling bags; umbrellas and parasols.                           .תיקי נסיעות; מטריות ושמשיות

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.   .דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים.                                            

Class: 41 סוג: 41

Sporting and cultural activities. פעילות ספורט ותרבות.                           

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals.

שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על 
צורכי הפרט.                                      
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Ownersבעלים

Name: Tel Aviv - Yaffo Economic Development 
Authority

שם: הרשות לפיתוח כלכלי תל-אביב - יפו בע"מ

Address: Kiryat Atidim (Building No.2), P.O.B. 58186, Tel 
Aviv, 61580, Israel

כתובת : קריית עתידים (בניין מס' 2), ת.ד. 58186, תל אביב, 
61580, ישראל

שם: עיריית תל אביב-יפו

כתובת : אבן גבירול 69, תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Holdstein, Shalev, Galor, Adv.

Address: Rothscild Blv 74-76, Tel Aviv, 6578517, Israel

שם: הולדשטיין, שלו, גלאור, עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 74-76, תל אביב, 6578517, ישראל

ט"ז אלול תשע"ה - 36531/08/2015



נגיעות מן הטבע

Trade Mark No. 261182 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yael Emma Gazit שם: יעל אמה גזית

Address: 12 Havazelet St., Rishon Le' Zion, Israel כתובת : החבצלת 12, ראשון לציון, 7555228, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 4059300, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 4059300, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Services in the fields of holism, aromatherapy, 
nutrition treatments by means of medicinal plants; all 
included in class 44.

שירותים בתחום ההוליסטי, ארומתרפיה, טיפול תזונתי  
באמצעות צמחי מרפא; הנכללים כולם בסוג 44.                     
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ENIGMA

Trade Mark No. 261234 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Address: Zoete Inval 20, NL-4815 HK Breda, Netherlands

(The Netherlands Dutch limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, bubble gum, chewing gum, chocolate, 
chew candies, candies, drops, jellies (confectionery), 
lollipops, mints, sweets, toffee, liquorice, pastilles; all 
included in class 30

ממתקים, מסטיק, גומי לעיסה, שוקולד, ממתקי לעיסה, 
סוכריות, טיפות, ריבות (ממתקים), סוכריות על מקל, סוכריות 
מנטה, דברי מתיקה, טופי, שוש, סוכריות גומי; הנכללים כולם 

בסוג 30                                       
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Trade Mark No. 261261 מספר סימן

Application Date 30/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184573 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Janssen R&D Ireland

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co 
Cork, Ireland

(Ireland Private Unlimited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations.

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

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

Ireland, 04/04/2013, No. 2013/00614 אירלנד, 04/04/2013, מספר 2013/00614

Class: 5 סוג: 5
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VERB

Trade Mark No. 261337 מספר סימן

Application Date 15/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moroccanoil Israel Ltd. שם: שמן מרוקאי ישראל בע"מ

Address: 16 Moshe Levy st, Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' משה לוי 16, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions; all 
included in class 3

סבונים; פרפומריה, קוסמטיקה, תחליבים לשיער; הנכללים 
כולם בסוג 3         

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather and imitations of leather, 
namely, bags, handbags, backpacks, beach bags, 
briefcases, attaché cases, notecase, traveling bags, 
travel cases, wallets, purses, card cases, cheque 
book holders, bags for cosmetics and perfumes (not 
fitted); all included in class 18

טובין העשויים מעור וחיקויי עור, דהיינו, תיקים, תיקי-יד, 
תיקי-גב, תיקי חוף, תיקי-מסמכים, תיקי-אוגדנים, תיקי-ניירות, 
תיקי נסיעה, תיבות נסיעה, ארנקים, ארנקי-נשים, מחזיקי 

כרטיסים, מחזיקי פנקסי צ'קים, תיקים עבור קוסמטיקה ובשמים 
(שאינם מצויידים); הנכללים כולם בסוג 18.                           

                

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); hair 
brushes and combs; all included in class 21

כלי בית או מטבח ומיכלים; מסרקים וספוגים; מברשות (מלבד 
מברשות צבע); מברשות ומסרקים לשיער; הנכללים כולם בסוג 

                                                                         21
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EMBRACE

Trade Mark No. 261346 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: 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; personal lubricants; 
lubricants, gels, liquids and creams for sexual health 
and/or enhancing 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; חומרי סיכה אישיים; חומרי סיכה, 
ג'לים, נוזלים וקרמים לבריאות מינית ו/או לשיפור התפקוד 

המיני; הנכללים כולם בסוג 5                                               
                                                                            

Class: 10 סוג: 10

Condoms; contraceptive, devices for contraception 
and for the prevention of sexually stimulated 
diseases; diagnostic and testing devices, instruments 
and apparatus; pregnancy testing devices, 
instruments and apparatus; ovulation testing devices, 
instruments and apparatus; massage apparatus, 
instruments and appliances; body massagers; 
massagers for intimate areas; massagers for sexual 
stimulation; battery-operated massage apparatus, 
instruments and appliances; battery-operated body 
massagers; battery-operated massagers for intimate 
areas; battery-operated massagers for sexual 
stimulation; vibrators for personal use; penis rings; 
rings for genital stimulation; marital sex aids; sex 
aids; parts and fittings for all of the aforesaid goods; 
all included in Class 10

קונדומים; אמצעי מניעה, התקנים למניעת הריון ולמניעת 
מחלות המועברות במגע מיני; התקנים מכשירים ואמצעים  
לאבחון ובדיקה; התקנים, מכשירים ואמצעים  לבדיקות הריון; 
התקנים, מכשירים וכלים  לבדיקת ביוץ; התקנים, ואבזרים 

ומכשירים לעיסוי; מעסי גוף; מעסים לאזורים אינטימיים; מעסים 
עבור גירוי מיני; התקנים, אבזרים ומכשירים לעיסוי המופעלים 
באמצעות בטריות; מעסי גוף המופעלים באמצעות בטריות; 
מעסים לאזורים אינטימיים המופעלים באמצעות בטריות; 
מעסים לגירוי מיני המופעלים באמצעות בטריות; ויברטורים 
לשימוש עצמי; טבעות פין; טבעות לגירוי איבר המין; עזרי מין 
לנישואין; עזרי מין; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין האמורים; 
הנכללים כולם בסוג 10                                                     
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СОВАЛЬДИ
Trade Mark No. 261369 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gilead Sciences Ireland UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, namely, antivirals; pharmaceuticals 
for the treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceuticals for the treatment of hepatitis;  all 
included in class 5

תכשירי רוקחיים, דהיינו, אנטי- נגיפיים ; תכשירים רוקחיים 
לטיפול במחלות כבד והפרעות בכבד; תכשירים רוקחיים לטיפול 
בצהבת;  הנכללים כולם בסוג 5                                           
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אמזון

Trade Mark No. 261372 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machine and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; 
Portable and handheld electronic devices for 
transmitting, storing, manipulating, recording, and 
reviewing text, images, audio, video and data, 
including via global computer networks, wireless 
networks, and electronic communications networks 
and electronic and mechanical parts and fittings 
therefore; computers, audio and video players, 
electronic personal organizers, personal digital 
assistants, and global positioning system devices 
and electronic and mechanical parts and fittings 
therefore; power adaptors, power cords, power 
chargers; battery charging devices for portable and 
handheld electronic devices; memory cards and 
memory card readers; electrical, audio, and wires, 
printers, and connectors; Cases, covers, stands, 
skins, speakers, accessories, monitors, printers, 
displays, and keyboards for portable electronic 
devices; computer hardware and software; computer 
peripheral devices; electronic docking stations; 
battery chargers; electrical connectors, wires, cables, 
and adaptors; wireless remote controls for portable 
electronic devices and computers; headphones and 
earphones; blank computer discs; blank digital 
storage media; blank electronic storage media; blank 
smart cards; computer cables; calculators; camera 
cases; camera tripods; computer mice; computer 
network routers and hubs; computer accessories, 
namely, computer leads for external computer 
cabling in the nature of firewire leads, USB leads; 
USB-HUBS; flash card readers; projectors, namely, 
sound projectors and amplifiers; DVD burners; DVD 
drives; computer peripherals in the nature of wireless 
cards; media players; media player components and 
accessories, namely, protective covers and cases for 
portable media players, chargers, electrical and 
power cables; video electronics components and 
accessories, namely, electrical and power cables and 
chargers; digital electronic components and 
accessories, namely, holsters, carrying cases, and 
fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection 
specifically designed for computers, digital audio and 
media players, MP3 players, mobile phones, 

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים 
עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, 

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי 
אש; מכשירי כף יד ומכשירים ניידים אלקטרוניים לשידור, מיון, 
תפעול, הקלטה, וסקירת טקסט, תמונות, אודיו, וידאו ונתונים, 
כולל באמצעות רשת מחשבים עולמית, רשת אלחוטית, רשתות 
תקשורת אלקטרוניות וחלקים אלקטרוניים ומכאניים ואביזרים 

עבורן; מחשבים, נגני אודיו ווידאו, ארגוניות אישיות 
אלקטרוניות, עוזרים אישיים דיגיטליים, והתקני מערכת מיקום 
עולמי וחלקים אלקטרוניים ומכאניים ואביזרים עבורם; מתאמי 

מתח, כבלי חשמל, מטעני חשמל; התקן הטענת סוללה 
למכשירי כף יד ומכשירים ניידים אלקטרוניים; כרטיסי זיכרון 
וקוראי כרטיסי זיכרון; חשמליים, אודיו וכבלים, מדפסות 
ומחברים; נרתיקים, מכסים, מעמדים, עטיפות, רמקולים, 
אביזרים, צגים, מדפסות, תצוגות, ומקלדות למכשירי כף יד 
אלקטרוניים; חומרת ותוכנת מחשב; התקני מחשב חיצוניים; 

תחנות עגינה אלקטרוניות; מטעני סוללה; מחברים אלקטרוניים, 
כבלים, ומתאמים; שלטים אלחוטיים למכשירי כף יד 

אלקטרוניים ומחשבים; אוזניות; תקליטורי מחשב ריקים; מדיית 
אחסון דיגיטלית ריקה; מדיית אחסון אלקטרונית ריקה; 
כרטיסים חכמים ריקים; כבלי מחשב; מחשבונים; נרתיק 

למצלמה; חצובות למצלמה; עכבר מחשב; נתבי רשת מחשבים 
ומרכזיות; אביזרי מחשב, דהיינו, כבלי מחשב לשימוש בכבלי 
מחשב חיצוניים כמו כבלי תקשורת טורית (פייר-וייר), וכבלי 

יו-אס-בי; מפצלי יו-אס-בי; קורא כרטיסי הבזק; מקרנים, דהיינו, 
מקרני קול ומגברים; צורבי די-וי-די; כונני די-וי-די; ציוד היקפי 
למחשב כמו כרטיסים אלחוטיים; נגני מדיה; רכיבי נגני מדיה 
ואביזרים, דהיינו, כיסויי הגנה ונרתיקים לנגני מדיה כף יד, 
מטענים, חשמליים, וכבלי חשמל; רכיבי וידאו אלקטרוניים 

ואביזרים, דהיינו, כבלי חשמל ואלקטרוניקה ומטענים; רכיבים 
אלקטרוניים ודיגיטליים ואביזרים, דהינו נרתיקים, תיקי נשיאה, 
וסרטי פלסטיק מותאמים הידועים בשם סקינים לכיסוי ויצירת 
מחסום בפני שריטות או מתן הגנה ושתוכנן במיוחד למחשבים, 
נגנים דיגיטליים ונגני מדיה, נגני אם-פי-3, טלפונים ניידים, 
עוזרים דיגיטליים אישיים; רכיבים אלקטרוניקה ואביזרי וידאו 
כמו כבלים, מתאמים, מטעני סוללות, ציוד היקפי, ועטי חריטה; 
כבלי יו-אס-בי; כבלי וידאו; כבלי הארכה; כבלי חשמל ומתח; 
שנאים; חומרת יו-אס-בי; מקלדות; מחשבים והתקני אחסון 
זיכרון, דהיינו, כונני הבזק ריקים, כונני יו-אס-בי, כרטיסי 

יו-אס-בי דיגיטליים לאחסון וקוראי כרטיסים; רכיבי מדפסת 
ואביזרים, דהיינו כבלים; תוכנת מחשב; חומרת מחשב; 
פרסומים אלקטרוניים כמו סיפורת, ספרי עיון, קומיקס 
ותסריטים הניתנים להורדה באמצעות מחשב ורשתות 

תקשורת; סרטים וסרטי קולנוע הניתנים להורדה הכוללים 
סיפורים בדיוניים ושאינם בדיוניים המסופקים דרך המחשב 
ורשתות תקשורת; ספרים אלקטרוניים; תבניות הניתנות 
להורדה לעיצוב ספרים, סיפורים קצרים, לוחות סיפור, 

תסריטים, קומיקס, קבצי אודיו ווידאו; תוכנת מחשב לאיסוף, 
עריכה, ארגון, שינוי, סימון, שידור, אחסון ושיתוף נתונים ומידע; 
קבצי אודיו דיגיטליים וספרי אודיו הניתנים להורדה; תוכנה 
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personal digital assistants; video electronics and 
components and accessories therefore in the nature 
of cords, adapters, battery chargers, peripherals, and 
styluses; USB cables; video cables; extension 
cables; electrical and power cables; converters; USB 
hardware; keyboards; computer and memory storage 
devices, namely, blank flash drives, USB drives, 
digital USB storage cards and card readers; printer 
components and accessories, namely, cables; 
computer software; computer hardware; 
downloadable electronic publications in the nature of 
fiction, non-fiction, comics and screenplays via 
computer and communications networks; 
downloadable films and movies featuring fiction and 
non-fiction stories provided via computer and 
communications networks; electronic books; 
downloadable templates for designing books, short 
stories, storyboards, screenplays, comics, audio and 
video files; computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and 
information; downloadable audiobooks and digital 
audio files; software in the field of text, image and 
sound transmission and display. computer software 
for accessing movies, TV shows, videos and music; 
downloadable audio, video and audiovisual content 
provided via computer and communications networks 
featuring movies, TV shows, videos and music; 
computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; 
downloadable digital audio files featuring music, 
news, voice and spoken word; software for text, 
image and sound transmission and display; 
Computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; 
Computer game programs; Computer game 
software; Game software; Interactive game software; 
Interactive game programs; Computer application 
software for mobile devices, internet browsers, set-
top boxes, electronic readers, and tablet computers, 
namely, software for video games and general 
interest software applications for shopping, product 
comparison, entertainment, news, task management, 
personal management, music and videos; Computer-
software development tools;  all included in Class 9.

בתחום הטקסט, תמונה שידור קול ותצוגה. תוכנת מחשב למתן 
גישה לסרטים, תכניות טלוויזיה, וידאו ומוזיקה; תכני אודיו, 
וידאו ותוכן אורקולי, הכוללים סרטים, תכניות טלוויזיה, וידאו 
ומוזיקה הניתנים להורדה והמסופקים באמצעות מחשב 

ורשתות תקשורת; תוכנת מחשב לאיסוף, עריכה, ארגון, שינוי, 
סימון, שידור, אחסון ושיתוף נתונים ומידע; קבצי אודיו 

דיגיטליים הניתנים להורדה הכוללים מוזיקה, חדשות, קול 
ודיבור; תוכנה לטקסט, תמונה שידור קול ותצוגה; תוכנת 
מחשב לאיסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון, שידור, אחסון 

ושיתוף נתונים ומידע; תוכנות משחקי מחשב; תוכנת משחק; 
תוכנות משחק אינטראקטיביות; תוכנות יישומי מחשב 
למכשירים ניידים, דפדפני אינטרנט, ממירים, קוראים 

אלקטרוניים, ומחשבי לוח, דהיינו, תוכנה למשחקי וידאו, ויישומי 
תוכנה כלליים לקניות, השוואת מוצרים, בידור, חדשות, ניהול 
משימות, ניהול אישי, מוסיקה ווידאו; כלי פיתוח לתוכנות 

מחשב; הכל כלול בסוג 9.
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

                                             
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 35 סוג: 35

Stores; Advertising services, namely, dissemination 
of advertising for others via an on-line electronic 
communications network; retail store services; online 
retail store services; providing consumer product 
information via the Internet or other communications 
networks; computerized processing of on-line 
purchase orders; compilation of business information 
into a searchable databases available via a global 
computer network; compilation of advertising 
information featuring the goods and services of other 
on-line vendors, into an on-line advertising guide; 
providing an on-line commercial information 
directory; providing a searchable on-line advertising 
guide featuring the goods and services of others; 
computerized database management services; on-
line ordering services; customer loyalty program 
services featuring rewards in the form of discounted 
shipping services; retail services, namely, 
administration of a discount program for enabling 

חנויות; שירותי פרסום, דהיינו, הפצה של פרסום לאחרים 
באמצעות רשתות תקשורת מקוונות אלקטרוניות; שירותי חנות 
קמעונאית; שירותי חנות קמעונאית מקוונת; אספקת מידע על 
מוצר לצרכן באמצעות אינטרנט או רשתות תקשורת אחרים; 
עיבוד ממוחשב של הזמנות רכישה מקוונות; ליקוט של מידע 
עסקי לתוך מסד נתונים הניתן לחיפוש ושזמין באמצעות רשת 
מחשבים גלובלית; ליקוט של מידע פרסומי לתוך מדריך פרסום 

מקוון הכולל את הסחורות והשירותים של ספקים מקוונים 
אחרים; אספקת ספריית מידע מסחרי מקוונת; אספקת מדריך 
פרסום מקוון הניתן לחיפוש הכולל את הסחורות והשירותים של 
אחרים; שירותי ניהול מסד נתונים ממוחשב; שירותי הזמנה 

מקוונים; שרותי תכנית נאמנות לקוחות הכוללת תגמולים בצורת 
שירותי משלוח מוזלים; שירותי קמעונאות, דהיינו, ניהול של 

תכנית הנחות כדי לאפשר למשתתפים לקבל הנחות על שירותי 
משלוח באמצעות שימוש בתוכנית הנחת חברים ותוכנית 
תעריפי משלוח משתנים; שירותי הזמנה מקוונים; שירותי 
שתדלנות עסקית עבור מכירה ורכישת סחורות ושירותים; 

שירותי מכירה פומבית; שירותי פרסום מסווגים; מכירות הזמנה 
בדואר; שירותי מכירה קמעונאית באמצעות רשת תקשורת 
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participants to obtain discounts on shipping services 
through use of a discount membership program and 
variable rate shipping program; on-line ordering 
services; Business intermediary services for the sale 
and purchase of goods and services; Auction 
services; Classified advertising services; Mail order 
sales; Retail sale services provided by means of a 
global computer network; Sales promotion for others; 
Business information services; Retail department 
stores; Retail on-line department stores; retail online 
services; Retail convenience stores; Retail on-line 
convenience stores; Computerized on-line ordering 
featuring general merchandise and general consumer 
goods; Providing an on-line commercial information 
directory; Providing a searchable database in the 
field of business information available via a global 
computer network; Providing a searchable on-line 
advertising guide featuring the goods and services of 
other on-line vendors; Database management 
services; Computer services, namely, providing 
directories for telephone numbers, business 
addresses, electronic mail addresses, network home 
page addresses, addresses and telephone number of 
people, places, and organizations; database services 
to enable others to conveniently view and services 
from a website; Data storage and retrieval services 
for transmitting, displaying and storing transaction, 
identification and financial information; On-line retail 
and wholesale distributorship services featuring 
general merchandise and general consumer goods; 
Automated and computerized trading services; On-
line trading services; Information services, namely, 
providing information about retail products to 
customers, featuring the availability of specific 
products of interest to them; Online business 
information services, namely analyzing an individual's 
preferences and providing product reviews and 
recommendations; Auctioneering; automated and 
computerized trading of goods and services for 
others provided over a global communication 
information network. providing consumer product 
information via the Internet or other communications 
networks; computerized processing of on-line 
purchase orders; providing an on-line commercial 
information directory; e-commerce services; sales 
and auction services relating to a wide range of 
consumer goods; product maintenance and extended 
guarantee services. Subscriptions to books, reviews, 
or comic books; advertising services, namely, 
promoting the goods and services of others; market 
research and information services; compiling of 
information into computer databases; market 
research and business marketing information 
services, namely, facilitating person-to-person, 
person-to-business, business-to-person, and 
business-to-business sharing of relevant information 
about entertainment and the entertainment industry; 
Retail store services featuring electronic games, 
computer games, video games, electronic game 
software, computer game software, and video game 
software; Online retail store services featuring 
streamed and downloadable pre-recorded electronic 
games; Advertising services, namely, dissemination 
of advertising for others via an on-line electronic 
communications network and providing an on-line 
commercial information directory for electronic game 
enthusiasts; advertising services, namely, promoting 

מחשבים; קידום מכירות עבור אחרים; שירותי מידע עסקי; 
חנויות כלבו קמעונאיות; חנויות כלבו קמעונאיות מקוונות; 
שירותי קמעונאות מקוונת; חנויות נוחות קמעונאיות; חנויות 
נוחות קמעונאיות מקוונות; הזמנות ממוחשבות מקוונות 

הכוללות סחורה ומוצרי צריכה כלליים; אספקת ספריית מידע 
מסחרי מקוון; אספקת מסד נתונים הניתן לחיפוש בתחום 
המידע העסקי ושנגיש באמצעות רשת מחשבים גלובלית; 

אספקת מדריך פרסום מקוון הניתן לחיפוש הכולל את הסחורות 
והשירותים של ספקים מקוונים אחרים; שירותי ניהול מסד 

נתונים; שירותי מחשב, דהיינו, אספקת ספריות למספרי טלפון, 
כתובות עסקים, כתובות דואר אלקטרוני, כתובות אתרי הבית 
ברשת, כתובות ומספרי טלפון של אנשים, מקומות וארגונים; 
שירותי מסד נתונים כדי לאפשר לאחרים לצפות בנוחות וקבלת 

שירותים מאתר אינטרנט; שירותי אחסון ושליפת נתונים 
לשידור, הצגה ואחסון עסקאות, זיהוי ומידע פיננסי; שירותי 
קמעונאות מקוונת והפצה סיטונאית הכוללים סחורה כללית 
ומוצרי צריכה כלליים; שירותי מסחר אוטומטיים וממחושבים; 
שירותי מסחר מקוונים; שירותי מידע, דהיינו, אספקת מידע על 
מוצרים קמעונאיים ללקוחות, הכולל את הזמינות של מוצרים 
ספציפיים המעניינים אותם; שירותי מידע עסקי מקוון, דהיינו, 
ניתוח העדפותיו של אדם ואספקת סקירת מוצרים והמלצות; 
עריכת מכירה פומבית; מסחר ממוחשב ואוטומטי של סחורות 
ושירותים לאחרים הניתן באמצעות רשת תקשורת מידע 

גלובלית; אספקת מידע על מוצרים לצרכן באמצעות האינטרנט 
או רשתות תקשורת אחרות; עיבוד ממוחשב של הזמנות 

רכישה מקוונות; אספקת ספריית מידע מסחרי מקוונת; שירותי 
מסחר אלקטרוני; שירותי מכירות ומכירה פומבית המתייחסים 
לטווח רחב של מוצרי צריכה; תחזוקת מוצרים ושירותי אחריות 
מורחבת; מנויים לספרים, כתבי עת, או ספרי קומיקס; שירותי 
פרסום, דהיינו, קידום הסחורות והשירותים של אחרים; שירותי 

חקר שוק ומידע; ליקוט מידע לתוך מסד נתונים ממוחשב; 
שירותי חקר שוק ושיווק עסקי, דהיינו, סיוע בשיתוף מידע 

רלבנטי אדם-אל-אדם, אדם-לעסק, עסק-לאדם, ועסק-לעסק 
בנוגע לבידור ותעשיית הבידור; שירותי חנות קמעונאית 

הכוללים משחקים אלקטרוניים, משחקי מחשב, משחקי וידאו, 
תוכנות משחקים אלקטרוניים, תוכנות משחקי מחשב, ותוכנות 
משחקי וידאו; שירותי חנות קמעונאית מקוונת הכוללת משחקים 
אלקטרוניים מוקלטים מראש המוזרמים והניתנים להורדה; 

שירותי פרסום, דהיינו הפצת פרסומות לאחרים באמצעות רשת 
תקשורת אלקטרונית מקוונת ומתן ספריית מידע מסחרי מקוון 
עבור חובבי משחקים אלקטרוניים; שירותי פרסום, דהיינו, 
קידום הסחורות והשירותים ש אחרים; ליקוט מידע למסד 

נתונים ממוחשב; הכל כלול בסוג 35.
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the goods and services of others; compiling of 
information into computer databases; all included in 
Class 35.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; Telecommunications services, 
namely, electronic transmission of streamed audio 
and video files via computer and communications 
networks; electronic transmissions of downloadable 
audio and video files via computer and 
communications networks; telecommunications 
services, namely, providing online electronic bulletin 
boards for the transmission of messages among 
computer users concerning entertainment; delivery of 
messages by electronic transmission; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of streamed video and multimedia 
content files via computer and communications 
networks; providing interactive chat rooms for 
transmission of messages among computer users 
and subscribers concerning a wide variety of topics; 
electronic transmission of entertainment reviews and 
information through computer and communications 
networks; providing electronic communication of 
blogs. Providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards; Providing online forums for 
communication in the field of electronic games; 
Streaming of audio, video, and audiovisual content, 
data and information on the Internet; Streaming of 
electronic games via the Internet; Providing video on-
demand transmission of computer games; providing 
users with telecommunication access time to 
electronic communications networks with means of 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links to third-party computer 
servers, computer processors and computer users; 
providing technical support services regarding the 
usage of communications equipment; computer 
services, namely, an online interactive electronic 
bulletin board in the field of comic book publishing, 
entertainment and the entertainment industry;  all 
included in Class 38.

תקשורת רחק (טלקומוניקציה),שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, 
שידור אלקטרוני של זרם קבצי אודיו ווידאו באמצעות מחשב 
ורשתות תקשורת; שידור אלקטרוני של קבצי אודיו ווידאו 

הניתנים להורדה באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; שירותי 
טלקומוניקציה, דהיינו, אספקת לוחות מודעות אלקטרוניים 
מקוונים לשידור הודעות בנוגע לבידור בין משתמשי מחשב; 

משלוח הודעות באמצעות שידור אלקטרוני; שירותי 
טלקומוניקציה, דהיינו, שידור אלקטרוני של זרם קבצי וידאו 

ותכני מולטימדיה באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; אספקת 
חדרי צ'אט אינטראקטיביים לשידור הודעות בנוגע למגוון רחב 
של תחומים בין משתמשי מחשב ומנויים; שידור אלקטרוני של 
סקירות בידור ומידע באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; 

אספקת תקשורת אלקטרונית של בלוגים; אספקת חדרי צ'אט 
מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניים; אספקת פורומים מקוונים 
לתקשורת בתחום המשחקים האלקטרוניים; הזרמת תכני אודיו 
וידאו ותוכן אורקולי, נתונים ומידע באינטרנט; הזרמת משחקי 
מחשב באמצעות האינטרנט; אספקת שידורי וידאו על פי 
דרישה של משחקי מחשב; אספקת זמן גישת תקשורת 

למשתמשים לרשתות תקשורת אלקטרוניות עם אמצעי זיהוי, 
איתור, קיבוץ, הפצה, וניהול נתונים וקישור לשרתי מחשב של 
צד שלישי, מעבדי מחשב ומשתמשי מחשבים; אספקת שירותי 
תמיכה טכנית המתייחסים לשימוש בציוד תקשורת; שירותי 
מחשב, דהיינו, לוחות מודעות אלקטרוניים אינטראקטיביים 
ומקוונים בתחום ההוצאה לאור של ספרי קומיקס, בידור 

ותעשיית הבידור; הכל כלול בסוג 38.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; Entertainment 
services; Providing information relating to contests 
and games; providing recognition and incentives by 
the way of awards and contests to demonstrate 
excellence in the field of entertainment; providing 
online non-downloadable comic books and graphic 
novels; providing a website that allows users to 
review screenplays, movies, television shows, 
graphic images, storyboards and entertainment 
properties; providing a website featuring blogs and 
non-downloadable publications in the field of 
entertainment, comics, screenplays, books, short 
stories; providing a website featuring information, 
contests, text, video, audio, publications all related to 
entertainment; providing news and information in the 
field of entertainment relating to information, 
contests, text, video, audio, publications all related to 
entertainment; providing reviews for television, 
movies, and entertainment; providing a website 

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות, שירותי 
בידור; אספקת מידע ביחס לתחרויות ומשחקים; מתן הכרה 

ותמריצים באמצעות פרסים ותחרויות להפגנת מצוינות בתחום 
הבידור; אספקת ספרי קומיקס ורומנים גרפיים מקוונים ושאינם 
ניתנים להורדה; אספקת אתר אינטרנט המאפשר למשתמשים 
לסקור תסריטים, סרטים, תוכניות טלוויזיה, תמונות גרפיות, 
לוחות סיפור ומאפייני בידור; אספקת אתר אינטרנט הכולל 
בלוגים ופרסומים שאינם ניתנים להורדה בתחום הבידור, 

הקומיקס, התסריטים, ספרים, סיפורים קצרים; אספקת אתר 
אינטרנט הכולל מידע, תחרויות, טקסט, וידאו, אודיו, ופרסומים 
הקשורים כולם לבידור; אספקת חדשות ומידע בתחום הבידור 

ביחס למידע, תחרויות, טקסט, וידאו, אודיו, פרסומים, 
הקשורים כולם לבידור; אספקת ביקורות לטלוויזיה, סרטים, 
ובידור; אספקת אתר אינטרנט הכולל סרטים ווידאו שאינם 

ניתנים להורדה; הפקת סרטים, אולפן סרטים, הפקת תוכניות 
רדיו וטלוויזיה, הפקת מופעים, השכרת, בידור רדיו, שירותי 
אולפן הקלטות, הפקות תיאטרון, עריכת וידאו, הפקת סרטי 
וידאו, שירותי תסריטאות, אולפן סרטים, הפקת תיאטרון, 

עריכת וידאו טייפ, ארגון של תחרויות, תוכניות רדיו וטלוויזיה, 
שירותי מועדון (בידור) דיבוב, עריכת סרטים, שירותי הלחנת 
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featuring non-downloadable movies and videos; Film 
Production, Movie Studio, Production Of Radio And 
Television Program, Production Of Shows, Rental Of, 
Radio Entertainment, Recording Studio Services, 
Theatre Productions, Video Editing, Video Film 
Production, Scriptwriting Services, Movie Studio, 
Theatre Production, Videotape Editing, Organization 
Of Competitions, Radio And Television 
Programmers, Club Services (Entertainment), 
Dubbing, Editing Of Films, Music Composition 
Services, Recording Studio Services, Sound 
Recordings; Entertainment services, namely, 
providing online computer games; Entertainment 
services, namely, providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing online 
video games; Electronic games services provided by 
means of the internet; Production of video and 
computer game software; Providing a computer 
game for use network-wide by network users; 
Providing information on-line relating to computer 
games and computer enhancements for games; 
providing a searchable online entertainment 
database featuring online non-downloadable digital 
games, movies, television shows, music and other 
digital text, audio and video files featuring books, 
magazines, news and information Providing a 
website featuring entertainment information and 
product reviews in the field of audio, video and 
audiovisual content, namely movies, TV shows, 
videos and music; providing news and information in 
the field of entertainment relating to product reviews 
and recommendations, all regarding audio, video and 
audiovisual content in the nature of movies, TV 
shows, videos and music; providing a website 
featuring non-downloadable audio, video and 
audiovisual content in the nature of recordings 
featuring movies, TV shows, videos and music; 
providing a searchable database featuring audio, 
video and audiovisual content available through the 
Internet, telecommunications networks and wireless 
telecommunications networks in the field of 
entertainment; providing entertainment information 
regarding audio, video and audiovisual content via 
social networks; consultancy in the field of 
entertainment and the entertainment industry; 
providing information on entertainment, movies and 
television shows via social networks; providing a 
searchable on-line database featuring screenplays, 
music, movies, television shows, comic books, and 
publications; all included in Class 41.

מוסיקה, שירותי אולפן הקלטות, הקלטות שמע; שירותי בידור, 
דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; שירותי בידור, דהיינו, 
אספקת משחקים אלקטרוניים מקוונים; שירותי בידור, דהיינו, 
אספקת משחקי וידאו מקוונים; שירותי משחקים אלקטרוניים 
הניתנים באמצעות האינטרנט; הפקת תוכנת משחק וידאו 

ומחשב; אספקת משחק מחשב לשימוש ברחבי הרשת על ידי 
משתמשי הרשת; אספקת מידע מקוון ביחס למשחקי מחשב 
ושיפורים למשחקים; אספקת מסד נתוני בידור מקוון הניתן 
לחיפוש הכולל משחקים דיגיטליים, סרטים, מופעי טלוויזיה, 
מוסיקה וקבצי טקסט, אודיו ווידאו הכוללים ספרים, מגזינים 
חדשות ומידע מקוונים ושאינם ניתנים להורדה; אספקת אתר 
אינטרנט הכולל מידע בידור וסקירת מוצרים בתחום תכני אודיו, 
וידאו ותוכן אורקולי, דהיינו, סרטים, תוכניות טלוויזיה, וידאו 

ומוסיקה; אספקת חדשות ומידע בתחום הבידור ביחס לסקירת 
מוצרים והמלצות, המתייחסים כולם לתכני אודיו, וידאו ותוכן 

אורקולי, כמו סרטים, תוכניות טלוויזיה, וידאו ומוסיקה; אספקת 
אתר אינטרנט הכולל תכני וידאו, אודיו ותוכן אורקולי שאינו ניתן 
להורדה כמו הקלטות הכוללות סרטים, תוכניות טלוויזיה, וידאו 
ומוסיקה; אספקת מסד נתונים הניתן לחיפוש הכולל תכני אודיו, 
וידאו ותוכן אורקולי בתחום הבידור הנגיש באמצעות האינטרנט, 

רשתות טלקומוניקציה, ורשתות טלקומוניקציה אלחוטיות; 
אספקת מידע בידור ביחס לתכני אודיו, וידאו ותוכן אורקולי 
באמצעות רשתות חברתיות; ייעוץ בתחום הבידור ותעשיית 
הבידור; אספקת מידע על בידור, תוכניות טלוויזיה באמצעות 
רשתות חברתיות; אספקת מסד נתונים מקוון הניתן לחיפוש 
הכולל תסריטים, מוסיקה, סרטים, תכניות טלוויזיה, ספרי 

קומיקס, ופרסומים; הכל כלול בסוג 41. 
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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; Providing a 
website that gives users the ability to review various 
print, photographic, graphic image, and audio and 
video content and utilize a custom template to 
provide input, likes, dislikes, edits, changes, 
modifications, opinions, suggestions, and comments 
and engage in social, business and community 
networking; computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to participate 
in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking 
all in the field of entertainment and the entertainment 
industry; providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for 
accessing streaming audio and video files, games, 
social networks, text files and multimedia files. 
Design and development of computer hardware and 
software; Design and development of computer 
game software; video and computer game design 
and development services; Providing temporary use 
of on-line non-downloadable software development 
tools for the design and development of electronic 
games; Providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for 
accessing streaming audio and video files, games, 
social networks, text files and multimedia files; Video 
game development services; Technical support 
services, namely, troubleshooting of computer game 
software problems; Application service provider 
(ASP) featuring software for use in relation to visual 
images, namely, software for digital animation and 
special effects of images, video games, and motion 
pictures; Application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software 
including such software for the streaming, storage, 
and sharing of video games, content, data and 
information; Databases and non-downloadable 
software applications; providing temporary use of on-
line non-downloadable cloud computing software for 
use in electronic storage of data; computer software 
development in the field of mobile applications; 
application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, and web sites, in the fields of personal 
productivity, wireless communication, mobile; 
information access, and remote data management 
for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; 
scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
consultancy; website hosting; providing a searchable 
on-line database featuring multimedia presentations, 
computer software, audio files; all included in Class 
42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 
וחומרת מחשב; אספקת אתר אינטרנט הנותן למשתמשים את 
האפשרות לסקור הדפסים, צילומים, תמונות גרפיות, תכני 
אודיו ווידאו שונים ולהשתמש בתבנית מותאמת אישית למתן 
הכנסת נתונים, חיבובים, סלידות, עריכות, שינויים, דעות, 
הצעות, והערות ולעסוק ברשתות חברתיות, עסקיות 

וקהילתיות; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת 
למשתמשים רשומים לצורך השתתפות בדיונים, לקבל פידבק 

מעמיתיהם, ליצור קהילות וירטואליות, ולעסוק ברשתות 
חברתיות הכול בתחום הבידור ותעשיית הבידור; אספקת 
שימוש זמני של תוכנות ויישומים מקוונים ושאינם ניתנים 
להורדה למתן גישה להזרמת קבצי אודיו ווידאו, משחקים, 

רשתות חברתיות, קבצי טקסט וקבצי מולטימדיה. תכנון ופיתוח 
של חומרת ותוכנת מחשב; תכנון ופיתוח של תוכנות משחקי 
מחשב; שירותי פיתוח ותכנון משחקי מחשב ווידאו; אספקת 

שימוש זמני בתוכנות כלי פיתוח מקוונות ושאינן ניתנות להורדה 
לתכנון ופיתוח של משחקים אלקטרונים; אספקת שימוש זמני 
בתוכנות ויישומים מקוונים ושאינם ניתנים להורדה למתן גישה 
להזרמת קבצי אודיו ווידאו, משחקים, רשתות חברתיות קבצי 
טקסט וקבצי מולטימדיה; שירותי פיתוח משחקי וידאו; שירותי 
תמיכה טכנית, דהיינו, פתרון בעיות של תוכנות משחקי מחשב; 
ספק שירותי יישומים (איי-אס-פי) הכולל תוכנה לשימוש בנוגע 
לתמונות ויזואליות, דהיינו, תוכנה לאנימציה דיגיטלית ואפקטים 

מיוחדים של תמונות, משחקי וידאו וקולנוע; ספק שירותי 
יישומים ((איי-אס-פי) הכולל ממשק תכנות יישומים ((איי-פי-אי) 
הכולל תוכנה כמו להזרמה, אחסון, ושיתוך של משחקי וידאו, 
תוכן, נתונים ומידע; מסד נתונים ותוכנות יישומים שאינן ניתנות 
להורדה; אספקת שימוש זמני בתוכנת מחשוב ענן מקוונת 

שאינה ניתנת להורדה לשימוש באחסון אלקטרוני של נתונים; 
פיתוח תוכנת מחשב בתחום יישומים ניידים; ספק שירותי 
יישומים, דהיינו, אירוח, ניהול, פיתוח, ותחזוקת יישומים, 
תוכנה, ואתרי אינטרנט, בתחום הפרודוקטיביות האישית, 

תקשורת אלחוטית, ניידים; גישה למידע, וניהול נתונים מרחוק 
עבור משלוח אלחוטי של תוכן למחשבי כף יד, מחשבים ניידים 
והתקנים ניידים אלקטרוניים; שירותים מדעיים וטכנולוגיים 

ומחקר ותכנון ביחס לכך; שירותי ניתוח תעשייתי ומחקר; תכנון 
ופיתוח של חומרת ותוכנת מחשב; ייעוץ מחשבים; אירוח אתר 
אינטרנט; אספקת מסד נתונים מקוון הניתן לחיפוש הכולל 

מצגות מולטימדיה, תוכנות מחשב, קבצי אודיו; הכל כלול בסוג 
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ט"ז אלול תשע"ה - 37731/08/2015



 Owners

Name: Amazon Technologies, Inc.

Address: 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, U.S.A.

(Nevada 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: 45 סוג: 45

Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; 
Online social networking services; online social 
networking services in the field of entertainment; 
social networking services in the field of 
entertainment provided via a website and 
communications networks; providing on-line 
computer databases and on-line searchable 
databases in the field of social networking; providing 
a social networking website for entertainment 
purposes; providing information in the field of social 
networking; all included in Class 45.

שירותים משפטיים; שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם; 
שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי 

הפרט; שירותי רשתות חברתיות מקוונות; שירותי רשתות 
חברתיות מקוונות בתחום הבידור; שירותי רשתות חברתיות 
בתחום הבידור המסופקות באמצעות אתר אינטרנט ורשתות 
תקשורת; אספקת מסדי נתונים ממוחשבים ומקוונים ומסדי 

נתונים מקוונים הניתנים לחיפוש בתחום הרשתות החברתיות; 
אספקת אתר רשת חברתית למטרות בידור; אספקת מידע 

בתחום הרשתות החברתיות; הכל כלול בסוג 45.                    
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 37831/08/2015



Trade Mark No. 261429 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185542 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, namely, concrete and 
mortar additives; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics; manures; tempering and 
soldering preparations; adhesives used in industry. 

Class: 2 סוג: 2

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

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gum, asbestos, mica and goods made from 
these materials and not included in other classes; 
packing, stopping and insulating materials, namely, 
joint sealants, water-stops, materials for plugging and 
sealing of water leaks, membranes for waterproofing 
and sealing, injection resins. 

Class: 19 סוג: 19

Building materials (Non-metallic ) namely, dry-mix 
mortars made of cement or/and lime, gypsum, soda, 
fillers and other mineral substances; non-metallic 
rigid pipes for buildings; asphalt, pitch and bitumen.

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

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

Greece, 02/10/2013, No. 222871 יון, 02/10/2013, מספר 222871

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

ט"ז אלול תשע"ה - 37931/08/2015



Conditions/Disclaimers

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the No claim is made to the 
exclusive right to use "building quality" apart from the 
mark as shown. separately, but in the combination of 
the mark.

The mark consists of the words "isomat" and 
"building quality" in the colour white. The word 
"isomat" appears on a rectangular background in the 
colour red. The words "building quality" appear on a 
rectangular background in the colour black.

 Owners

Name: ISOMAT Anonimi Viomihaniki ke Emboriki 
Eteria Domikon, Himikon ke Koniamaton

Address: 17th klm Thessalonikis-Agiou Athanasiou, GR-
570 03 Agios Athanasios, Greece

(Greece Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ז אלול תשע"ה - 38031/08/2015



Trade Mark No. 261457 מספר סימן

Application Date 30/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185863 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Solid lubricants; grease for shoes and boots; leather 
preserving oil and grease; fuels; mineral oils and 
greases for industrial purposes [not for fuel]; non-
mineral oils and greases for industrial purposes [not 
for fuel]; waxes [raw material]; lamp wicks; candles.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
oiled paper for medical purposes; wrapping wafers 
for dose of medicine; gauze for dressings; empty 
capsules for pharmaceuticals; eyepatches for 
medical purposes; ear bandages; menstruation 
bandages; menstruation tampons; sanitary napkins; 
sanitary panties; absorbent cotton; adhesive plasters; 
bandages for dressings; liquid dressings; breast-
nursing pads; dental materials; bracelets for medical 
purposes; incontinence diapers; fly catching paper; 
mothproofing paper; lactose for pharmaceutical 
purposes; powdered milk for babies; semen for 
artificial insemination.

Class: 17 סוג: 17

Mica [raw or partly processed]; valves of rubber or 
vulcanized fiber [not including machine elements]; 
gaskets; junctions for pipes [not of metal]; packings; 
asbestos fire curtains; floating anti-pollution barriers; 
electrical insulating materials; washers of rubber or 
vulcanized fiber; chemical fiber [not for textile use]; 
asbestos; rock wool; slag wool; rubber thread and 
covered rubber yarn [not for textile use]; chemical 
fiber yarn and thread [not for textile use]; asbestos 
yarn; asbestos fabrics; asbestos felt; insulating 
gloves; rubber cords and laces; asbestos cords and 
strings; asbestos nets; industrial packaging 
containers of rubber; rubber stoppers [for industrial 
packaging containers]; rubber lids and caps [for 
industrial packaging containers]; plastic sheeting for 
agricultural purposes; condenser paper; asbestos 
paper; vulcanized fiber; plastic material in extruded 
form for use in protection; rubber [raw or semi-
worked]; soundproofing materials of rock wool [not 
for building purposes]; asbestos boards; asbestos 
powder.

ט"ז אלול תשע"ה - 38131/08/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Deep blue, light 
green and white. as shown in the mark.

 Owners

Name: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Address: 6-1, Ohtemachi 2-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0004, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 19 סוג: 19

Tar and pitch; non-metallic minerals for building or 
construction; ceramic building materials, bricks and 
refractory products; building materials made of 
linoleum for fixing to existing walls or floors; plastic 
building materials; asphalt, and asphalt building or 
construction materials; rubber building or 
construction materials; plaster [for building purposes]; 
lime building or construction materials; building or 
construction materials of plaster, prefabricated 
building kits [not of metal]; vegetation seed-carrier 
sheets for prevention of earth collapse or landslide; 
plastic security windows allowing communication; 
demarcating tapes; cement and its products; building 
timber; building stone; building glass; artificial fish 
reefs [not of metal]; hen-houses and poultry cages 
[not of metal]; paint spraying booths [not of metal]; 
moulds for forming cement products [not of metal]; 
water-pipe valves [not of metal or plastics]; road 
signs [not of metal, non-luminous, and not 
mechanical]; beacons [not of metal, non-luminous]; 
storage tanks [not of metal or plastics]; mooring bitts 
and bollards [not of metal]; letter boxes of masonry; 
joinery fittings [not of metal]; stone lanterns; 
transportable greenhouses [not of metal] for 
household use; gravestones and tomb plaques [not 
of metal]; diving platforms [not of metal]; stone 
sculptures; concrete sculptures; marble sculptures; 
nonmetallic mineral materials [unworked or partly 
worked].

ט"ז אלול תשע"ה - 38231/08/2015



APPLE

Trade Mark No. 261503 מספר סימן

Application Date 19/12/2013 תאריך הגשה

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; clocks; watches; goods in precious metals or 
coated therewith; cuff links; key rings; stop watches; 
pins in precious metals or coated therewith; 
ornaments in precious metals or coated therewith; tie 
pins in precious metals or coated therewith; tie clips 
in precious metals or coated therewith; badges in 
precious metals or coated therewith; bracelets in 
precious metals or coated therewith; necklaces in 
precious metals or coated therewith; medals in 
precious metals or coated therewith; short key chains 
and ornament in precious metals or coated therewith; 
clips in precious metals or coated therewith; boxes in 
precious metals or coated therewith; decorations in 
precious metals or coated therewith; costume 
jewelry; sculptures and goods in precious metals; all 
included in class 14.

תכשיטים; שעונים; שעוני יד; מוצרים ממתכות יקרות או מצופים 
בהן; חפתים; מחזיקי מפתחות; שעוני עצר; סיכות ממתכות 

יקרות או מצופות בהן; קישוטים ממתכות יקרות או מצופים בהן; 
סיכות עניבה ממתכות יקרות או מצופות בהן; מהדקי עניבות 
ממתכות יקרות או מצופים בהן; תגים ממתכות יקרות או 
מצופים בהן; צמידים ממתכות יקרות או מצופות בהן; 

שרשראות ממתכות יקרות או מצופות בהן; מדליות ממתכות 
יקרות או מצופות בהן; מחזיקי מפתחות קצרים וקישוטים 
ממתכות יקרות או מצופים בהן; אטבים ממתכות יקרות או 

מצופים בהן; קופסאות ממתכות יקרות או מצופות בהן; עיטורים 
ממתכות יקרות או מצופים בהן; תכשיטים זולים; פסלים 

ומוצרים ממתכות יקרות; הנכללים כולם בסוג 14.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ט"ז אלול תשע"ה - 38331/08/2015



SCULPTURE

Trade Mark No. 261506 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 
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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 relating to swimming and 
water sports; 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 הקשורים לשחייה וספורט מים; 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.                                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ט"ז אלול תשע"ה - 38431/08/2015



 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

ט"ז אלול תשע"ה - 38531/08/2015



Trade Mark No. 261507 מספר סימן

Application Date 19/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; clocks; watches; goods in precious metals or 
coated therewith; cuff links; key rings; stop watches; 
pins in precious metals or coated therewith; 
ornaments in precious metals or coated therewith; tie 
pins in precious metals or coated therewith; tie clips 
in precious metals or coated therewith; badges in 
precious metals or coated therewith; bracelets in 
precious metals or coated therewith; necklaces in 
precious metals or coated therewith; medals in 
precious metals or coated therewith; short key chains 
and ornament in precious metals or coated therewith; 
 clips in precious metals or coated therewith; boxes in 
precious metals or coated therewith; decorations in 
precious metals or coated therewith; costume 
jewelry; sculptures and goods in precious metals; all 
included in class 14.

תכשיטים; שעונים; שעוני יד; מוצרים ממתכות יקרות או מצופים 
בהן; חפתים; מחזיקי מפתחות; שעוני עצר; סיכות ממתכות 

יקרות או מצופות בהן; קישוטים ממתכות יקרות או מצופים בהן; 
סיכות עניבה ממתכות יקרות או מצופות בהן; מהדקי עניבות 
ממתכות יקרות או מצופים בהן; תגים ממתכות יקרות או 
מצופים בהן; צמידים ממתכות יקרות או מצופות בהן; 

שרשראות ממתכות יקרות או מצופות בהן; מדליות ממתכות 
יקרות או מצופות בהן; מחזיקי מפתחות קצרים וקישוטים 
ממתכות יקרות או מצופים בהן;  אטבים ממתכות יקרות או 

מצופים בהן; קופסאות ממתכות יקרות או מצופות בהן; עיטורים 
ממתכות יקרות או מצופים בהן; תכשיטים זולים; פסלים 

ומוצרים ממתכות יקרות; הנכללים כולם בסוג 14.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ט"ז אלול תשע"ה - 38631/08/2015



ALLODERM READY TO USE

Trade Mark No. 261519 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: LifeCell Corporation

Address: One Millennium Way, Branchburg, New Jersey 
08876, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human allograft tissue; processed human donor skin 
for tissue regeneration and reconstruction; all 
included  in class 5.

רקמת בני אנוש להשתלה, עור מעובד מתרומת בן אנוש 
לשחזור וחידוש של רקמות; הנכללים כולם בסוג 5.                 

                                          

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services in the field of 
human tissue regeneration, preservation, and 
transplantation and research and design relating 
thereto; preparing and preserving tissue samples for 
use by others; all included in class 42.

שירותים טכנולוגיים ומדעיים בתחום של התחדשות רקמות, 
שימור, והשתלות בבני אדם, ומחקר ותכנון הקשורים 

בהם;הכנה ושימור של דוגמאות רקמה לשימוש על ידי אחרים; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    

    

ט"ז אלול תשע"ה - 38731/08/2015



OMBIA

Trade Mark No. 261529 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, preparations namely, 
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
sunscreen preparations; dentifrices; body lotions/oils 
for toilet purposes, tea-tree oils, mint oils, nail 
polishes, eye shadows, powder, lipstick, mascara, 
horse balm, red wine leaves spray (for the treatment 
of tired muscles), spray-apres-sting care, nail polish 
remover pens, cuticle removing pens, cleaning wipes 
moist and dry, eye-make-up remover, nail polish 
remover, shower gels, bubble baths, shampoos, 
balm, hairsprays, mousse, hair styling sprays, liquid 
and bar soaps, aftershaves, shaving-foam and gels.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, דהיינו, תכשירי הברקה, מירוק ושפשוף; סבונים; 
פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תרחיצי שיער; 

תכשירים מסנני קרינה; משחות שיניים; תחליבי/שמני גוף  
למטרות טיפוח, שמני עץ התה, שמני מנטה , לקים, צלליות 
עיניים, פודרה, שפתון, מסקרה, תרופת הרגעה "סוס" (מעלי 
קוליסוניה), תרסיס עלי יין אדום (לטיפול בשרירים עייפים), 

תרסיס לטיפול לאחר עקיצה, עטים מסירי לק, עטים מסירי עור 
קרני בציפורן, מגבונים לחים ויבשים לניקוי , מסירי איפור 
עיניים, מסירי לק, ג'ל מקלחת, קצץ אמבט, שמפו, מרככים, 
תרסיסי שיער, מוס, תרסיסי עיצוב שיער, סבון נוזלי ומוצק, 

אפטרשייב, גילוח, קצף וג'ל גילוח.                                       
                                                                                    
                                                                                  

Class: 5 סוג: 5

Insect repellent. דוחה חרקים               

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand operated), namely, 
cutlery, forks and spoons; side arms; razors (electric 
and non-electric); nail files, lighted tweezers, razor 
blades, disposable razors, electrical callus rasps, 
depilation appliances (electric and non-electric); 
nasal hair trimmers and ear hair trimmers (electric 
and non-electric); electric curling irons and brushes, 
flat irons; pedicure necessaries, manicure 
necessaries, shave necessaries; laser hair removal 
gadget (electric and non-electric).

כלי ומכשירים ידניים (הפעלה ידנית), דהיינו, סכו"ם, מזלגות 
וכפות; נשק חגור; סכיני גילוח (חשמליים ולא חשמליים); 

פצירות, פינצטות מוארות, להבי סכיני גילוח, סכיני גילוח חד 
פעמיים, משיפי יבלות חשמליים, מכשירי דפילציה (חשמליים 

ולא חשמליים); קוצצי שיער אף וקוצצי שיער אוזן (חשמליים ולא 
חשמליים); מסלסלי שיער חשמליים ומברשות, מחליקי שיער; 
צרכי פדיקור, צרכי מניקור, צרכי גילוח; מכשיר לייזר להסרת 

שיער (חשמלי ולא חשמלי).                                                 
                                                                                    

                                                    

Class: 10 סוג: 10

Foot massage apparatus.              תכשירי עיסוי לרגל

Class: 11 סוג: 11

Hair dryers, swamp-hot-water bottles. מייבשי שיער, בקבוקי הצפה עם מים חמים   

Class: 20 סוג: 20

Cosmetic mirrors. מראות קוסמטיות       

Class: 21 סוג: 21

Cosmetic brushes. מברשות קוסמטיות     

ט"ז אלול תשע"ה - 38831/08/2015



 Owners

Name: Aldi GmbH & Co. KG

Address: Burgstrasse 37, Mulheim an der Ruhr, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 4612002, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

ט"ז אלול תשע"ה - 38931/08/2015



Trade Mark No. 261531 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 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; all included in class 5. תכשירי רוקחות ; הנכללים כולם בסוג 5.                               
    

ט"ז אלול תשע"ה - 39031/08/2015



Trade Mark No. 261535 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; all 
included in class 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם בסוג 5.   
                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 39131/08/2015



HOWARD LEIGHT

Trade Mark No. 261537 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Honeywell International Inc.

Address: (a Delaware Corporation), Morristown, New 
Jersey, 07962, 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: 10 סוג: 10

Ear plugs for noise blocking, soundproofing and 
noise reduction; all included in class 10.

אטמי אוזניים לחסימת רעש, בידוד מרעש והפחתת רעש; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                           

ט"ז אלול תשע"ה - 39231/08/2015



N-DURHANCE

Trade Mark No. 261556 מספר סימן

Application Date 23/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: HERCULES INCORPORATED

Address: 500 Hercules Road, Wilmington, Delaware, 
19808, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Water soluble polymers for industrial use for the 
formulation of pharmaceuticals and cosmetics; all 
included in class 01.

פולימרים ממיסים במים לשימוש תעשייתי עבור פורמולציה של 
תרופות וקוסמטיקה; הנכלל בסוג 01.                                   

                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 39331/08/2015



Trade Mark No. 261600 מספר סימן

Application Date 05/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186241 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Aktiebolaget Hanson & Möhring

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

(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 coocking; 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)

European Union, 18/09/2013, No. 012151197 האיחוד האירופי, 18/09/2013, מספר 012151197

Class: 30 סוג: 30

ט"ז אלול תשע"ה - 39431/08/2015



Trade Mark No. 261610 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186341 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and sanitary products for treatment 
of incontinence diseases; women's goods made of 
cellulose or/and of cotton for hygienic purposes; 
sanitary incontinence napkins; incontinence 
underwear; disposable underwear for incontinent 
persons; incontinence napkins; sanitary napkins; 
sanitary pregnancy napkins; sanitary maternity 
napkins; sanitary panties; panty liners; nappies and 
absorbent napkins essentially made of paper, 
cellulose and other fibrous materials for treating 
incontinent persons; belts for sanitary napkins; cotton 
wool and products made of cotton for medical and 
hygienic purposes; body linen used in the case of 
incontinence or for absorbing other bodily secretions, 
particularly menstruation and post-operative 
secretions as well as those caused by haemorrhoids; 
babies' diaper-pants of paper or cellulose; babies' 
nappies of paper or cellulose; disposable napkins for 
babies; napkin liners of paper or cellulose.

Class: 10 סוג: 10

Draw sheets; incontinence sheets; sheets of 
cellulose for hygienic purposes and for dressing 
material; surgical sheets and napkins for protecting 
the operative field.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 Union, 08/05/2013, No. 011799351 האיחוד האירופי, 08/05/2013, מספר 011799351

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 39531/08/2015



 Owners

Name: Attends Healthcare AB

Address: Box 173, SE-578 24 Aneby, Sweden

(Sweden Aktiebolag, a corporation of Sweden)

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

Class: 10 סוג: 10

ט"ז אלול תשע"ה - 39631/08/2015



Trade Mark No. 261620 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186452 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums 
and workshops in the field of pain science and 
medicine.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
relating thereto, more specifically in the field of pain; 
biological research; chemical research and analysis; 
chemistry services.

Class: 45 סוג: 45

Lobbying for non-commercial purposes, via the 
representation of health care professionals 
throughout Europe who study pain and treat patients 
suffering from it, in order to advance research, 
education, clinical management and professional 
practice relating to pain, and serving as an 
authoritative scientifically-based resource concerning 
questions of policy relating to pain and its 
management.

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

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

European Union, 15/05/2013, No. 011815371 האיחוד האירופי, 15/05/2013, מספר 011815371

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ט"ז אלול תשע"ה - 39731/08/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Dark blue, light 
blue, orange, white. as shown in the mark.

 Owners

Name: European Federation of IASP Chapters - EFIC

Address: Grensstraat 7 - bus 3, B-1831 Diegem, Belgium

(BELGIUM Non-profit-making international association 
organized and existing under the laws of Belgium)

ט"ז אלול תשע"ה - 39831/08/2015



Trade Mark No. 261624 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186460 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely anti viral 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hepatitis C; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders.

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

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

Ireland, 12/07/2013, No. 2013/01237 אירלנד, 12/07/2013, מספר 2013/01237

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 39931/08/2015



Trade Mark No. 261627 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186463 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, antivirals, anti-
fungals, antiinfectives and anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical 
reparations for the treatment of hematological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of respiratory diseases and
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV/AIDS. 

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

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

Ireland, 12/07/2013, No. 2013/01231 אירלנד, 12/07/2013, מספר 2013/01231

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 40031/08/2015



Trade Mark No. 261726 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and business services; dissemination of 
advertising for others via the Internet; promoting on-
line trading services to facilitate the sale of goods 
and services by others via the internet, other 
computer networks and an affiliate program; 
Operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes; advertising services provided via the 
Internet, data processing; provision of business 
information;  all included in class 35.

פרסום ועסקים; פיזור פרסומות דרך האינטרנט עבור אחרים; 
קידום שירותי מסחר מקוונים כדי לאפשר מכירה של סחורות 
ושירותים על ידי אחרים דרך האינטרנט, רשתות מחשבים 
אחרות ותוכנה שקשורה; תפעול ופיקוח של נאמנות ותוכניות 
תמריצים; שירותי פרסום המסופקים באמצעות האינטרנט 

עיבוד נתונים; מתן המידע עסקי; נכלל בסוג 35.                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 38 סוג: 38

Data transmission and reception services via 
telecommunications means; electronic exchange of 
voice, data, and graphics accessible via computer 
and telecommunication networks transmission of 
voice, data, graphics via computer and 
telecommunications networks; providing access to 
collections of information ; providing electronic mail 
services;  all included in class 38.

שירותי העברת וקבלת מידע דרך אמצעי טלקומוניקציה; 
החלפה אלקטרונית של קול, נתונים וגרפיקה הנגיש באמצעות 
רשתות מחשבים וטלקומוניקציה; העברה של נתונים וגרפיקה 
דרך רשתות מחשב וטלקומוניקציה; מתן נגישות למאגרי מידע; 
מתן שירותי דואר אלקטרוני;הכלולים כולם בסוג 38.                
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    

                                                                  

Class: 42 סוג: 42

Design and development of indoor navigation 
system, design and development of systems for 
providing information on a product to the shopper, 
data mining;  design and development of indoor 
navigation application and design and development 
of computer vision services and image interpretation 
services; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח מערכת ניווט בתוך מבנים, עיצוב ופיתוח מערכות 
למתן מידע על מוצר לקונה, כריית מידע;  עיצוב ופיתוח 

אפליקציה לניווט בתוך מבנים ועיצוב ופיתוח שירותי ראייה 
ממוחשבת ופיענוח תמונה; הנכללים כולם בסוג 42.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט"ז אלול תשע"ה - 40131/08/2015



Ownersבעלים

Name: Shop Cloud Ltd. שם: שופ קלאוד בע"מ

Address: Koifman ST.2, TEL AVIV, 49299, Israel כתובת : קויפמן 2, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat 
Gan, 6706054, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

ט"ז אלול תשע"ה - 40231/08/2015



HYPE

Trade Mark No. 261764 מספר סימן

Application Date 01/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: HYPE-IP LIMITED

Address: Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar

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: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches; cigarettes; 
electronic cigarettes; cigarettes containing tobacco 
substitutes; electronic cigarette refill cartridges sold 
empty; refill cartridges and solutions for electronic 
cigarettes; electronic cigarette cartridges; electronic 
cigarette atomizers; refill liquid for use with electronic 
cigarettes; all included in class 34

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; סיגריות; סיגריות אלקטרוניות; 
סיגריות המכילות תחליפי טבק; מחסניות מילוי לסיגריות 

אלקטרוניות הנמכרות ריקות; מחסניות מילוי ותמיסות לסיגריות 
אלקטרוניות; מחסניות לסיגריות אלקטרוניות; מרססי סיגריות 
אלקטרוניות; מילוי נוזלי לשימוש עם סיגריות אלקטרוניות; 

הנכללים כולם בסוג 34                                                     
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PRIZMA

Trade Mark No. 261777 מספר סימן

Application Date 19/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Prizma Quality Products Ltd. שם: פריזמה מוצרי איכות בע"מ 

Address: Ben Zvi 2, Tel Aviv, 6818164, C\O C.E.D. 
SHOPPING CHANNEL LTD, Israel

כתובת : בן צבי 2, תל אביב-יפו, 6818164, אצל כ.י.ד. ערוץ 
הקניות בע"מ, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

Address: 18 Raoul Wallenberg Street, Building D, Tel 
Aviv, 6971915, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : רח' ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vacuum cleaners, electric mixers, electric food 
processors, steam cleaning machines, polishing 
machines for floors, electric blenders, electric food 
choppers, meat mincers, electric juicers, electric flour 
sifters, washing machines.

שואבי אבק, מערבלים חשמליים (מיקסרים), מעבדי מזון 
חשמליים, מכונות ניקוי בקיטור, מכונות ליטוש לרצפות, ממחים 
חשמליים, קוצצי מזון חשמליים, קוצצי בשר, מסחטות מיץ 

חשמליות, נפות קמח חשמליות, מכונות כביסה.                     
                                                  

Class: 8 סוג: 8

Irons, electric steam irons, electric hair trimmers, 
electric hair clippers, cutlery, non-electric can 
openers.

מגהצים, מגהצי אדים חשמליים, גוזמי שיער חשמליים, מכונות 
תספורת חשמליות, כלי סכו"ם, פותחני קופסאות לא חשמליים.  

     

Class: 9 סוג: 9

Televisions, tablets, home theater systems, movie 
projectors, radio receivers, audio and speakers 
systems, stereo systems, karaoke systems, DVD 
players, cordless phones, smartphones, hands-free 
devices, digital cameras, digital video cameras, radio 
receivers combining clock radio.

טלוויזיות, טאבלטים, מערכות קולנוע ביתי, מקרני קולנוע, 
מקלטי רדיו, מערכות רמקולים ושמע, מערכות סטריאו, 

מערכות קריוקי, נגני די.וי.די., טלפונים אלחוטיים, טלפונים 
חכמים, התקני דיבורית לטלפונים, מצלמות דיגיטליות, מצלמות 
וידיאו דיגיטליות, מקלטי רדיו המשלבים שעון.                       

                          

Class: 11 סוג: 11

Roasting ovens, steam generating devices, electric 
toaster ovens, fans, electric stoves, gas-powered 
stoves, ceramic stoves, microwave ovens, electric 
kettles, ovens, heaters, fan heaters, electric heaters, 
gas heaters, dryers, sandwich toasters, hair dryers, 
electric cookers, electric grills, gas-operated grills, 
frying machines, percolators, air blowers.

מתקני צלייה, התקנים מחוללי קיטור, תנורי קלייה חשמליים, 
מאווררים, כיריים חשמליות, כיריים המופעלות בגז, כיריים 
קרמיות, תנורי מיקרוגל, קומקומים חשמליים, תנורי אפייה, 
תנורי חימום, תנורי אוויר חם, תנורים חשמליים, תנורי גז, 

מייבשי כביסה, טוסטר לחיצה, מייבשי שיער, סירים חשמליים, 
מצלים חשמליים, מצלים המופעלים בגז, מכשירי טיגון, 

פרקולטורים, מפוחי אוויר.                         

ט"ז אלול תשע"ה - 40431/08/2015



Trade Mark No. 261795 מספר סימן

Application Date 21/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187521 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medtronic Navigation, Inc.

Address: 826 Coal Creek Circle, Louisville CO 80027, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Medical equipment services, namely, maintaining, 
repairing and refurbishing medical equipment; 
technical support services, namely, troubleshooting 
in the nature of repairing medical equipment; 
restoration and repair services of medical equipment, 
namely collection of medical equipment for 
refurbishment and re-use.

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

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

U.S.A., 01/04/2013, No. 85891740 ארה"ב, 01/04/2013, מספר 85891740

Class: 37 סוג: 37
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Trade Mark No. 261806 מספר סימן

Application Date 11/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187625 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, dvds and other digital recording 
media; calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; animated 
cartoons; audiovisual teaching apparatus; 
camcorders; cameras [photography]; cassette 
players; compact disc players; compact discs [audio-
video]; compact discs [read-only memory]; computer 
game programs; computer keyboards; computer 
memory devices; computer operating programs, 
recorded; computer peripheral devices; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
programs [downloadable software]; computer 
software, recorded; disks, magnetic; downloadable 
image files; downloadable music files; downloadable 
ring tones for mobile phones; dvd players; electronic 
publications, downloadable; films, exposed; 
headphones; holograms; juke boxes, musical; laptop 
computers; magnetic data media; microphones; 
monitoring apparatus, electric; monitors [computer 
hardware]; monitors [computer programs]; mouse 
pads; notebook computers; optical data media; 
optical discs; personal stereos; portable media 
players; portable telephones; record players; sound 
recording apparatus; sound recording carriers; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; tape recorders; teaching apparatus; 
telephone apparatus; television apparatus; usb flash 
drives; video cassettes; video game cartridges; video 
recorders; cases for mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; computer games 
(software); computer game software; computer game 
entertainment software; downloadable software; 
downloadable electronic games; video game 
software; interactive multimedia computer game 
programs; games software for use on mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; games 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; software for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; software downloadable to mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; apps 
featuring computer games.

ט"ז אלול תשע"ה - 40631/08/2015



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; 
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets]; 
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear]; 
clothing for gymnastics; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; coats; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or 
sandals; footwear; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; masquerade costumes; 
mittens; money belts [clothing]; neckties; 
outerclothing; pants; paper hats [clothing]; pullovers; 
pyjamas; ready-made clothing; sandals; shirts; 
shoes; shower caps; skirts; sleep masks; slippers; 
socks; sweaters; tee-shirts; trousers; underpants; 
underwear; vests; waterproof clothing.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; amusements; arranging and 
conducting of workshops [training]; providing casino 
facilities [gambling]; education information; 
educational examination; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
information; film production, other than advertising 
films; gambling; game services provided on-line from 
a computer network; games equipment rental; 
operating lotteries; organization of competitions 
[education or entertainment]; party planning 
[entertainment]; production of music; production 
ofshows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books; publication of electronic books and journals 
on-line; providing recreation facilities; scriptwriting 
services; writing of texts, other than publicity texts; 
electronic games services, including provision of 
computer games on line, on social networks, or by 
means of a global computer network; providing 
electronic games for use on mobile phones, tablets 
and other electronic mobile devices; providing 
enhancements within online computer and electronic 
games; electronic games provided by means of the 
Internet or other communication network intended for 
download to mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; providing interactive single 
and multi-player electronic games via the internet, 
electronic communication networks or via a global 
computer network; publishing of computer game 
software, electronic games and video game software.

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

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

European Union, 11/01/2013, No. 011482254 האיחוד האירופי, 11/01/2013, מספר 011482254

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

ט"ז אלול תשע"ה - 40731/08/2015



 Owners

Name: King.Com Limited

Address: Aragon House Business Centre, Dragonara 
Road, St. Julians STJ 3140, Malta

(Malta Limited)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 261816 מספר סימן

Application Date 17/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187738 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Violet (Pantone 
2613 C), teal (Pantone 3115 C) and orange (Pantone 
158 C). as shown in the mark.

 Owners

Name: Helsinn Healthcare SA

Address: Via Pian Scairolo 9, CH-6912 Lugano, 
Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-emetic drugs, drugs for the treatment of cancer, 
carcinoma, leukemia, lymphoma, melanoma; anti-
tumour drugs and anticancer drugs; pharmaceutical 
preparations for the treatment of oncological 
diseases and the side effects of treatment: all 
included in class 5.

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

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

Switzerland, 26/07/2013, No. 647626 שוויץ, 26/07/2013, מספר 647626

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 261830 מספר סימן

Application Date 06/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187907 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; jeweller's work, jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments; 
ornaments (jewellery), paste jewellery, jewellery 
cases.

Class: 16 סוג: 16

Writing instruments, pencils, fountain pens, cases for 
writing instruments, albums, almanacs, pictures, 
pads (stationery), table cloths of paper, table napkins 
of paper, coasters of paper, letter trays, document 
files (stationery), books, photo books, guest books, 
note books, place mats of paper, packaging paper, 
wrapping paper, photograph stands, stands for pens 
and pencils, towels of paper, calendars, envelopes 
(stationery), cards, greeting cards, post cards, pencil 
cases, money clips, boxes of paper or cardboard.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; beauty boxes, briefcases, 
handbags, haversacks, beach bags, rucksacks, bags 
for shopping, bags of leather for packaging, key 
cases (leather ware), furniture covers of leather, 
purses, vanity cases, not fitted, boxes and storage 
boxes of leather or leather imitations.

ט"ז אלול תשע"ה - 41031/08/2015



Class: 20 סוג: 20

Furniture, namely beds, benches, bookcases and 
shelves, caskets, chests, couches, desks and tables, 
divans, drawers, dressers, picture frames,  mirrors, 
racks, chests of drawers; tray tables, cafe tables, 
chests of drawers, racks (furniture), cabinets, plate 
racks, console tables, bedside tables, trays (not of 
metal), containers, not of metal (storage, 
transportation), library shelves, bread baskets for 
bakery, coat hangers, decorations of plastic for 
foodstuffs, packaging containers of plastic, figurines 
(statuettes) of wood, wax, plaster or plastic, curtain 
holders, curtain rods, curtain rings, curtain, hooks, 
handles for doors, cabinets and drawers, not of 
metal; catches, not of metal, for clothing and textiles; 
hooks, not of metal, for clothes rails; hooks, not of 
metal, for clothing and textiles; shelves for storage, 
hand-held mirrors (toilet mirrors), cosmetic mirrors, 
chests for toys, works of art of wood, wax, plaster or 
plastic, baskets, not of metal; decorative baskets 
made of straw, wicker and wood, mobiles 
(decoration), keyboards for hanging keys and key 
cabinets, cushions, decorative cushions, seat 
cushions, bolsters, bean bag chairs, photo frames, 
breast feeding cushions.

Class: 21 סוג: 21

Dustbins, trays for domestic purposes, serving trays, 
trays for oil and vinegar, wine trays, trays for candles, 
shaving brushes, holders for shaving brushes, 
storage boxes, heat-insulated containers for 
beverages, epergnes, tableware, other than knives, 
forks and spoons, coasters, not of paper or textile, 
bread bins, drinking glasses, indoor terrariums, 
biscuit tins and pots, single-use plates, cases for 
combs, dishes, earthenware, moulds (kitchen 
utensils), cookery molds, birdcages, bowls, pots, 
frying pans, gloves for household purposes, 
gardening gloves, grill gloves, towel rails and rings, 
ice pails, ice cube molds, jugs, coffee pots, non-
electric, coffee services (tableware), decanters, cups 
and mugs, jars, jars for lotions, works of art, of 
porcelain, terracotta or glass, candlesticks, 
candelabra, candle rings, lunch boxes, menu card 
holders, nail brushes, trinkets of porcelain, salt 
cellars and pepper pots, hand-operated pepper mills, 
fitted picnic baskets, including tableware, porcelain 
ware, pots, corkscrews, powder compacts, powder 
puffs, napkin holders, napkin rings, shakers, cutting 
boards for the kitchen, services (dishes), figurines 
(statuettes) of porcelain, terra-cotta or glass, ironing 
boards, soap dispensers, soap cases, soap holders, 
soap dishes, soap boxes, plates, mugs, including 
tooth mugs, toothpick holders, isothermic bags, 
teapots, insulated vacuum bottles, kitchen roll 
holders, toilet roll holders, toilet brushes, bathroom 
bins, drying racks for washing, flower pots, flower pot 
covers, not of paper, basins (bowls), watering cans, 
vases, washtubs, egg cups, fitted vanity cases, bread 
baskets for household use.
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Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; shower curtains of 
textile or plastic, covers for cushions and duvets, 
table cloths, not of paper, table runners, serviettes of 
textile, coasters (table linen), place mats, not of 
paper, curtains of textile or plastic, towels of textile, 
non-woven textile fabrics, sheets (textile), bed linen, 
handkerchiefs of textile, serviettes for baskets, not of 
paper; mattress covers, upholstery fabrics, furniture 
coverings of textile, coverings of plastic for furniture, 
plastic material (substitute for fabrics), travelling rugs, 
bed clothes, textile bed canopies, sleeping bags 
(sheeting), quilts, glass cloths (towels), oilcloth for 
use as tablecloths.

Class: 28 סוג: 28

Children's games and playthings; dolls, plush toys, 
gymnastic and sporting articles (not included in other 
classes), decorations for Christmas trees, candle 
holders for Christmas trees.

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

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

Denmark, 05/10/2012, No. VA 2012 02506 VA 2012 02506 דנמרק, 05/10/2012, מספר

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 28 סוג: 28
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Pantone 
Rhodamine Red C. as shown in the  mark.

 Owners

Name: RICE A/S

Address: Havnegade 100 E, DK-5000 Odense C, 
Denmark

(Denmark Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Trade Mark No. 261961 מספר סימן

Application Date 08/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEOPHARM LTD. שם: ניאופרם בע"מ

Address: 8 Hashiloach Street, Petach Tikvah, 49170, 
Israel

כתובת : רחוב השילוח 8, פתח תקווה, 49170, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
short bowel syndrome; included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בתסמונת המעי הקצר; הנכללים בסוג 
                                                                         .5
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Trade Mark No. 261969 מספר סימן

Application Date 08/01/2014 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; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
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Trade Mark No. 261972 מספר סימן

Application Date 23/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: L.M. CALORI LORI LTD שם: ל.מ. קלורי לורי בע"מ

Address: Bareket Street 1, Ashdod, 77762, Israel כתובת : רח' ברקת  1, אשדוד, 77762, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Tenne, Adv.

Address: Ha'alonim 4, Beer Yaakov, 76445, Israel

שם: אמיר טנא, עו"ד

כתובת : רח' האלונים 4, באר יעקב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Natural food additives All included in class 5 תוספי תזונה מחומרים טבעיים הנכללים כולם בסוג 5
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Trade Mark No. 261997 מספר סימן

Application Date 30/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Politi שם: דוד פוליטי

Address: Dizengoff 281, Tel Aviv, 6311807, optistore.net, 
Israel

כתובת : דיזנגוף 281., תל אביב, 6311807, אמל חנות 
optistore.net, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, contact lenses, eyeglasses frames, 
sunglasses, optical lenses and related products; all 
included in class 9.

משקפיים, עדשות מגע, מסגרות למשקפיים, משקפי שמש, 
עדשות אופטיות ומוצרים נלווים; כולם נכללים בסוג 9.             

                                  

Class: 35 סוג: 35

Commercial retail services of sunglasses, 
eyeglasses, cobtact lenses and optic products,  also 
by the einternet, advertising and management; all 
included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי של משקפי שמשת משקפי ראייה, 
עדשות מגע ומוצרי אופטיקה, גם באמצעות האינטרנט, פרסום 
וניהול; כולם נכללים בסוג 35.                                             
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Trade Mark No. 262070 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1189181 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Animal skins; pocket wallets; travelling bags; leather 
cushion; fur; umbrellas; walking sticks; clothing for 
pets; gut for making sausages; leather straps.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; gloves [clothing]; layettes [clothing]; 
swimsuits; waterproof clothing; football shoes; shoes; 
hats; hosiery; neckties; leather belt [clothing]; 
theatrical costume; wedding dress.

Class: 28 סוג: 28

Apparatus for games; board games; toys; balls for 
games; bats for games; body building apparatus; 
machines for physical exercises; wrist guard for 
atheletic use; ornaments for Christmas trees (except 
illumination articles and confectionery); fishing tackle; 
roller skates; archery implements; sweat absorbing 
strip for bat or racket.

ט"ז אלול תשע"ה - 41831/08/2015



 Owners

Name: SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD.

Address: Wuli Industrial Zone, Jinjiang City, 362200 
Fujian Province, People's Republic of China

(P.R. CHINA 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, 4612002, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל
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Trade Mark No. 262088 מספר סימן

Application Date 01/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Salt of The Earth Eilat Ltd. שם: מלח הארץ אילת בע"מ

Address: P.O.B. 30300, Atlit, Israel כתובת : ת.ד. 30300, עתלית, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Livne, Adv.

Address: 2 Pal-Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: יוסף ליבנה, עו"ד

כתובת : שד' פל-ים 2, חיפה, 33095, (חלונות הסיטי - בנין 
אורן), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Salt. מלח .
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Trade Mark No. 262101 מספר סימן

Application Date 06/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FIT4LESS Ltd. שם: פיטפורלס בע"מ

Address: Aharoset 11, Bat Yam, Israel כתובת : החרושת 11, בת ים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Manor, Adv.

Address: 154 Menahem Begin Road, Tel Aviv, 64921, 
Israel

שם: יעקב מנור, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב, 64921, (דרך פ"ת) 
(בית קרדן), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training; sport and cultural activity, including fitness 
and gymnastic clubs; all included in class 41

הענקת אימונים; פעילות ספורט ותרבות לרבות הפעלת מכוני 
כושר ומכוני התעמלות; הנכללים כולם בסוג 41                 
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TOVI FARBER

Trade Mark No. 262106 מספר סימן

Application Date 12/01/2014 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1197352 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Tovi Farber Ltd. שם: טובי פרבר בע"מ

Address: 173 Ben Yehuda St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' בן יהודה 173, תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; precious stones; watches. תכשיטים; אבנים יקרות; שעונים.           

Class: 35 סוג: 35

Retail sale services and online retail sale services in 
the field of jewelry and watches.

שירותי מכירה קמעונאים ושירותי מכירה קמעונאים מקוונים 
בתחום התכשיטים והשעונים.                         
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Trade Mark No. 262115 מספר סימן

Application Date 01/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Salt of The Earth Eilat Ltd. שם: מלח הארץ אילת בע"מ

Address: P.O.B. 30300, עתלית, ישראל כתובת : ת.ד. 30300, עתלית, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Livne, Adv.

Address: 2 Pal-Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: יוסף ליבנה, עו"ד

כתובת : שד' פל-ים 2, חיפה, 33095, (חלונות הסיטי - בנין 
אורן), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Salt. מלח .
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SEPIRET

Trade Mark No. 262140 מספר סימן

Application Date 14/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: BASF Corporation

Address: 100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, 
chemical and/or biological preparations for stress 
management in plants, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment 
of seeds, surfactants, natural or artificial chemicals to 
be used as sexual baits or agents to confuse insects, 
Coating agents.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, בייחוד 
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים כימיים ו/או ביולוגיים לניהול 
לחצים בצמחים, תכשירים לויסות גדילת צמחים, תכשירים 

כימיים לטיפול בזרעים, חומרים פעילי שטח, כימיקלים טבעיים 
או מלאכותיים לשימוש כפיתיון מיני או כגורמים לבלבול חרקים, 
גורמי ציפוי.                                                                     
                                                                                    

                                      

Class: 2 סוג: 2

Paints, colorants, pigments, Dyes, colouring agents 
and colorants used in agriculture and horticulture.

צבעים, צבענים, פיגמנטים, חומרי גוון, גורמי צביעה וצבענים 
המשמשים בחקלאות ובגננות.                                            

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products 
namely seeds and vegetative parts of plants, grains 
treated with pesticides and/or chemical/biological 
products; mulch; not included in other classes.

מוצרי חקלאות, גננות ויערנות דהיינו זרעים, וחלקים צמחיים 
של צמחים, גרעינים, המטופלים עם עם קוטלי מזיקים ו/או 

מוצרים כימיים/ביולוגיים גבבה; שאינם נכללים בסוגים אחרים.   
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Trade Mark No. 262152 מספר סימן

Application Date 15/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASN IP LIMITED

Address: 2nd Floor Belgravia House, 34-44 Circular 
Road, Douglas, IM1 1AE, Isle of Man, United Kingdom

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

Telephones, including cordless telephones, 
radiotelephones, mobile cellular phones; Mobile 
telephone batteries and handset battery covers; 
Mobile telephone earphones; Mobile telephone 
hands-free kit accessories; Mobile telephone mains 
chargers; Mobile telephone in-car chargers; Mobile 
telephone power cables; Mobile telephone data 
cables; Mobile telephone computer syncing software; 
Mobile telephone GUI software; Mobile telephone 
memory cards; all included in class 09.

טלפונים, כולל טלפונים אלחוטיים, טלפוני-רדיו, טלפונים 
סלולאריים ניידים; סוללות לטלפונים ניידים וכיסויי סוללות 
לשפופרת טלפון; אוזניות טלפונים ניידים; ערכת אביזרים 

לטלפון נייד לשימוש ללא ידיים; מטעני רשת חשמל לטלפונים 
ניידים; מטעני טלפון נייד למכונית; כבלי חשמל לטלפון נייד; 
כבלים להעברת מידע לטלפון נייד; תוכנה לסנכרון מחשב עם 
טלפון נייד; תוכנת ממשק משתמש גרפי  לטלפון נייד; כרטיסי 
זיכרון לטלפון נייד; הנכללים כולם בסוג 09.                           

                                                                          

Class: 38 סוג: 38

Mobile phone telecommunication services; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת  רחק לטלפונים ניידים; הנכללת כולם בסוג 
                     .38
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Trade Mark No. 262186 מספר סימן

Application Date 19/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1189399 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cameras, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of data.

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof, included in this 
class; glass panes of motor vehicles; safety devices 
for motor vehicles, in particular safety belts and 
rollover 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)

Germany, 25/04/2013, No. 30 2013 002 803.1/12 גרמניה, 25/04/2013, מספר 803.1/12 002 2013 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12
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Trade Mark No. 262196 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0820067 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment; computers and 
computer hardware components (included in this 
class); computer software recorded on data carriers; 
computer programs recorded on data carriers for 
processing invoices and payment transactions as 
well as for the planning of trips and the processing of 
travelling expenses; software products for electronic 
commerce, home banking, credit card accounting 
systems and Internet; computer online systems.

Class: 35 סוג: 35

Business and organization consultancy; business 
management; business administration; office 
functions; marketing, in particular performing 
promotion and advertising activities for third parties, 
advertising by mail order, including mailing and 
preparation of mailing; carrying out organizational 
activities for third parties in the business and 
marketing fields; carrying out and preparing accounts 
for third parties (included in this class); services of an 
electronic commerce provider and performer on the 
Internet, namely receipt of orders, delivery order 
service and processing of invoices pertaining to 
electronic commerce, and mediation of contracts 
regarding the sale and purchase of goods and 
services; processing invoices, mediating, concluding 
and performing commercial transactions for third 
parties via electronic order platforms; conception, 
presentation, organization and business control of 
bonus, service and credit card programs; accounting; 
processing invoices and attending to payment 
transactions, in particular cash and card-based 
accounting, including compilation and evaluation of 
data relating to such payment transactions; 
performing and preparing accounts for third parties;  
processing data for third parties.
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Class: 36 סוג: 36

Financing services, including services of a credit card 
company; issuing credit, service and bonus cards 
(included in this class); carrying out credit card, 
service card and bonus card programs (included in 
this class); financial consultancy; performing 
organizational processes for third parties in the field 
of finance; transactions; electronic transmission of 
accounts; receivables management, namely, credit, 
debit and accounting services as well as collection 
work and clearing (as included in this class).

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and data transmission, in 
particular transmission of data images and data 
documents between and via computer terminals and 
networks; providing access to computer networks 
and data bases.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; Internet services, namely, 
providing memory space on the Internet; rental and 
servicing of memory spaces for use as web sites for 
third parties; computer consulting services; electronic 
storage and retrieval of documents; electronic 
storage and retrieval of data; providing information 
about industrial analysis and research services; 
providing information about IT services, including the 
development, programming and implementation of 
computer software and hardware; providing 
information about IT security, protection and 
restoration as well as data duplication,
coding and conversion services; providing 
information about design services; providing 
information on science and technology services; 
providing information on engineering and 
architectural services; server hosting; hosting 
services; hosting of websites; hosting of digital 
content on the internet; hosting of databases; hosting 
platforms, including e-commerce platforms on the 
internet; technical consultancy, configuration and 
design (included in this class). 

ט"ז אלול תשע"ה - 42831/08/2015



Conditions/Disclaimers

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

Blue, white.

 Owners

Name: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Address: Hans-Böckler-Strasse 7, 63263 Neu-Isenburg, 
Germany

(Germany limited liability company)

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

ט"ז אלול תשע"ה - 42931/08/2015



Trade Mark No. 262197 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0820077 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment; computers and 
computer hardware components (included in class 9); 
computer software recorded on data carriers; 
computer programs recorded on data carriers for 
processing invoices and payment transactions as 
well as for the planning of trips and processing of 
travelling expenses; software products for electronic 
commerce, home banking, credit card accounting 
systems and Internet; computer online systems.

Class: 35 סוג: 35

Business and organization consulting; management 
consulting; management; business administration; 
office works; marketing, in particular performing 
promotion and advertising activities for third parties, 
advertising by mail order, including mailing and 
preparation of mailing; carrying out organizational 
activities for third parties in the business and 
marketing fields; carrying out and preparing accounts 
for third parties (included in class 35); services of an 
electronic commerce provider and performer on the 
Internet, namely receipt of orders, delivery order 
service and processing of invoices pertaining to 
electronic commerce, and mediation of contracts 
regarding the sale and purchase of goods and 
services; processing invoices, mediating, concluding 
and performing commercial transactions for third 
parties via electronic order platforms; conception, 
presentation, organization and business control of 
bonus, service and credit card programs; processing 
invoices and attending to payment transactions, in 
particular cash and card-based accounting, including 
compilation and evaluation of data relating to such 
payment transactions; performing and preparing 
accounts for third parties; processing data for third 
parties; accounting services.

Class: 36 סוג: 36

Financing services, including services of a credit card 
company; issuing credit, services and bonus cards 
(included in class 36); performing credit card, service 
card and bonus card programs (included in class 36); 
financial advice and consultancy; performing 
organizational activities for third parties in the field of 
finance; electronic transmission of accounts; 
receivables management, namely credit, debit as 
well as collection work and clearing (included in class 
36).

ט"ז אלול תשע"ה - 43031/08/2015



 Owners

Name: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Address: Hans-Böckler-Straße 7, 63263 Neu-Isenburg, 
Germany

(Germany limited liability company)

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

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication and data transmission of data 
images and data documents between and via 
computer terminals and networks, providing access 
to computer networks and data bases.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; Internet services, namely 
providing memory space on the Internet; rental and 
servicing of memory spaces for use as web sites for 
third parties; computer consulting services; providing 
information on the Internet, included in this class; 
services of an online provider (included in class 42); 
technical consultancy, configuration and design 
(included in class 42).

ט"ז אלול תשע"ה - 43131/08/2015



Trade Mark No. 262273 מספר סימן

Application Date 23/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Salads containing fresh vegetables, rice, beans and 
a choice of chicken, meat or seafood; Fruit and 
vegetable salads; Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts.

סלטים הכוללים ירקות טריים, אורז, שעועית ובחירה של עוף, 
בשר או פירות ים; סלטי ירקות ופירות; בשר; דגים; עופות וציד; 
תמציות בשר.                                                                   

        

Class: 30 סוג: 30

Tacos, tostadas, fajitas, burritos, enchiladas, tortillas, 
nachos, prepared entrees consisting primarily of rice, 
Mexican Pizza, prepared fried flour tortilla 
confections, taco seasoning mix, taco shells, taco 
dinner kits consisting of taco shells, taco sauce and 
seasoning mix, tortilla chips, salsa, all for 
consumption on or off the premises; spices; flour and 
preparations made from cereals; bread; pastry; 
mustard; vinegar; sauces; pizzas; confectionary.

טאקוס, טוסטאדאס, פאהיטאס, אינצ'ילדות, טורטיות, נאצ'וס, 
מנות ראשונות מוכנות מראש הכוללות בעיקר אורז, פיצה 
מקסיקנית, ממתקי טורטיה העשויים קמח מטוגנים מוכנים 
מראש, תערובות תיבול לטאקו, קונכיות טאקו, ערכות טאקו 

לארוחת ערב המורכבים מקונכיות טאקו, רוטב טאקו ותערובות 
לתיבול, טורטיות, צ'יפס, סלסה, הכול לצריכה במסעדה או 
מחוץ למסעדה; תבלינים; קמחים ומוצרים העשויים מדגנים; 

לחם; דברי מאפה; חרדל; חומץ; רטבים; פיצות; דברי מתיקה.   
                                                                                

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; take-away food and drink 
services; services for providing food and drink.

שירותי מסעדה;  אספקת שירותי טייק-אווי של מזון ומשקאות; 
אספקת שירותי מזון ומשקאות.                                   

ט"ז אלול תשע"ה - 43231/08/2015



 Owners

Name: Taco Bell Corp.

Address: 1 Glen Bell Way, Irvine, 92618, California, 
U.S.A.

a California 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

ט"ז אלול תשע"ה - 43331/08/2015



Trade Mark No. 262275 מספר סימן

Application Date 23/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Taco Bell Corp.

Address: 1 Glen Bell Way, Irvine, 92618, California, 
U.S.A.

a California 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: 29 סוג: 29

Salads containing fresh vegetables, rice, beans and 
a choice of chicken, meat or seafood; Fruit and 
vegetable salads; Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts.

סלטים הכוללים ירקות טריים, אורז, שעועית ובחירה של עוף, 
בשר או פירות ים; סלטי ירקות ופירות; בשר; דגים; עופות וציד; 
תמציות בשר.                                                                   

        

Class: 30 סוג: 30

Tacos, tostadas, fajitas, burritos, enchiladas, tortillas, 
nachos, prepared entrees consisting primarily of rice, 
Mexican Pizza, prepared fried flour tortilla 
confections, taco seasoning mix, taco shells, taco 
dinner kits consisting of taco shells, taco sauce and 
seasoning mix, tortilla chips, salsa, all for 
consumption on or off the premises; spices; flour and 
preparations made from cereals; bread; pastry; 
mustard; vinegar; sauces; pizzas; confectionary.

טאקוס, טוסטאדאס, פאהיטאס, אינצ'ילדות, טורטיות, נאצ'וס, 
מנות ראשונות מוכנות מראש הכוללות בעיקר אורז, פיצה 
מקסיקנית, ממתקי טורטיה העשויים קמח מטוגנים מוכנים 
מראש, תערובות תיבול לטאקו, קונכיות טאקו, ערכות טאקו 

לארוחת ערב המורכבים מקונכיות טאקו, רוטב טאקו ותערובות 
לתיבול, טורטיות, צ'יפס, סלסה, הכול לצריכה במסעדה או 
מחוץ למסעדה; תבלינים; קמחים ומוצרים העשויים מדגנים; 
לחם; דברי מאפה; חרדל; חומץ; רטבים; פיצות; דברי מתיקה. 

                                                                         

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; take-away food and drink 
services; services for providing food and drink.

שירותי מסעדה;  אספקת שירותי טייק-אווי של מזון ומשקאות; 
אספקת שירותי מזון ומשקאות.                           

ט"ז אלול תשע"ה - 43431/08/2015



GLACIER BLUE SHIELD

Trade Mark No. 262353 מספר סימן

Application Date 12/01/2014 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 , Rotem & Co., Attorneys

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

שם: שנהב, קונפורטי רותם 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

Optical lenses for spectacles; spectacles; coatings 
for spectacle lenses; containers for optical lenses 
and spectacles; cases, holders, parts and fittings for 
the aforementioned goods; computer software for 
productioned goods; computer software for 
production of optical lenses.

עדשות אופטיות למשקפיים; משקפיים; ציפויים לעדשות 
משקפיים; מיכלים לעדשות אופטיות ומשקפיים; קופסאות, 
מחזיקים, חלקים ואבזרים לטובין הנ"ל; תוכנת מחשב לייצור 
של עדשות אופטיות.                                                         
                                                                                    
                                                                              

ט"ז אלול תשע"ה - 43531/08/2015



Trade Mark No. 262357 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Camel Industries for Grinding Wheels Sarid 
Ltd.

שם: גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מ

Address: Kibbutz Sarid, Israel כתובת : קיבוץ שריד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RECHES, ROSENSAFT, NORKIN, Law Offices 

Address: 23 Hativa Teisha St., P.O.B. 2249, Afula, 
18122, Israel

שם: רכס, רוזנזפט, נורקין, עורכי-דין 

כתובת : רח' חטיבה תשע 23, ת.ד. 2249, עפולה, 18122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Grinding wheels, cutting and grinding discs, flexible 
polishing products and abrasive products.

אופני השחזה, דסקיות חיתוך והשחזה, מוצרי ליטוש גמישים 
וחומרי שחיקה.                                                           

ט"ז אלול תשע"ה - 43631/08/2015



Trade Mark No. 262358 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Camel Industries for Grinding Wheels Sarid 
Ltd.

שם: גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מ

Address: קיבוץ שריד, ישראל כתובת : קיבוץ שריד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RECHES, ROSENSAFT, NORKIN, Law Offices 

Address: 23 Hativa Teisha St., P.O.B. 2249, Afula, 
18122, Israel

שם: רכס, רוזנזפט, נורקין, עורכי-דין 

כתובת : רח' חטיבה תשע 23, ת.ד. 2249, עפולה, 18122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Grinding wheels, cutting and grinding discs, flexible 
polishing products and abrasive products.

אופני השחזה, דסקיות חיתוך והשחזה, מוצרי ליטוש גמישים 
וחומרי שחיקה.                                                           

ט"ז אלול תשע"ה - 43731/08/2015



G Watch

Trade Mark No. 262367 מספר סימן

Application Date 26/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: LG ELECTRONICS INC.

Address: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones; Television receivers; Monitors for 
computers; Lap Top computers; Computers; Digital 
Versatile Disc players; Portable hard disk drives; 
Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; Computer application software; 
Audio Receivers; Colour printers; Tablet computers; 
Settop boxes; Mice for computers; Camera; 
Wearable computer; Smart phones in glasses form; 
Wristband for portable digital electronic media 
players; Computer software for wireless data 
communications for receiving, processing, 
transmitting and displaying the information of 
exercise/body fat/BMI; Portable terminals for 
personal use for 
recording/organizing/transmitting/controlling/reviewin
g the health and health care, and receiving the text, 
data, image, audio file; all included in Class 9

טלפונים ניידים; מקלטי טלוויזיה; צגים למחשבים; מחשבים 
ניידים; מחשבים; נגני תקליטור ספרתי רב-שימושי; כונני דיסק 
קשיח ניידים; מכשירים להקלטה שידור או שעתוק של צלילים 
או תמונות; יישום תוכנת מחשב; מקלטי אודיו; מדפסות צבע; 
מחשבי לוח; ממירים; עכברים למחשב; מצלמה; מחשב לביש; 

טלפון חכם בצורת משקפיים; צמיד לנגני מדיה דיגיטליים 
אלקטרוניים ניידים; תוכנות מחשב לתקשורת נתונים אלחוטית 
לקליטת, עיבוד, שידור ותצוגת מידע על אימון/ שומן בגוף/ 
בי.אם.איי ; מסופים ניידים לשימוש עצמי להקלטת/ ארגון/ 

שידור/ שליטה/ סקירה של הבריאות ושירותי הבריאות, וקליטת 
קבצי הטקסט, הנתונים, תמונה, ואודיו; הנכללים כולם בסוג 9   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 14 סוג: 14

Clocks with the function of wireless communication 
with the electronic terminals 
such as smart phone, tablet computer, PDA, 
computers; Watchbands with the function of wireless 
communication with the electronic terminals such as 
smart phone, tablet computer, PDA, computers; 
Watches with the function of mobile communication; 
Clocks; Wristwatches; Electric clocks and watches; 
Dials {clock and watch making}; Watch crystals; 
Watch chains; Watch cases; Parts for watches; 
Watch pouches; Necklaces {jewelry}; Bracelets 
{jewelry}; Key rings (trinkets or fobs) of precious 
metal; Wire of precious metal {jewelry}; Rings 
{jewelry}; all included in Class 14

שעונים עם פונקצית תקשורת אלחוטית עם מסופים 
אלקטרוניים כמו למשל טלפונים חכמים, מחשבי לוח, פי.די.איי, 
מחשבים; רצועות שעון יד עם פונקצית תקשורת אלחוטית עם 
מסופים אלקטרוניים כמו למשל טלפונים חכמים, מחשבי לוח, 
פי.די.איי, מחשבים; שעונים עם פונקצית תקשורת ניידת; 
שעונים; שעונים יד, שעונים ושעוני יד אלקטרוניים; מחוגים 
{עבור שעונים ושעוני יד}; זכוכית קריסטל לשעונים; שרשרת 
לשעונים; מארזים לשעונים; חלקים לשעונים; נרתיק לשעון; 
שרשראות {תכשיטים}; צמידים {תכשיטים}; מחזיקי מפתחות 
(תכשיט קישוט או בתגים) ממתכת יקרה; חוט ממתכת יקרה 

{תכשיטים}; טבעות {תכשיטים}; הנכללים כולם בסוג 14           
                                                                                    
                                                                                

ט"ז אלול תשע"ה - 43831/08/2015



DAKLINZA

Trade Mark No. 262368 מספר סימן

Application Date 26/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

Address: Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use in 
treatment and prevention of viral diseases, including 
hepatitis; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם בטיפול ומניעת מחלות 
ויראליות, כולל צהבת; הנכללים כולם בסוג 5.                         

                                                            

ט"ז אלול תשע"ה - 43931/08/2015



SUNVEPRA

Trade Mark No. 262369 מספר סימן

Application Date 26/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

Address: Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use in 
treatment and prevention of viral diseases, including 
hepatitis; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם בטיפול ומניעת מחלות 
ויראליות, כולל צהבת; הנכללים כולם בסוג 5.                         

                                                            

ט"ז אלול תשע"ה - 44031/08/2015



Trade Mark No. 262387 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

Address: Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use in the 
treatment and prevention of viral diseases, including 
hepatitis; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש אנוש בטיפול ומניעה של מחלות 
וויראליות ובהן צהבתי; הנכללים כולם בסוג 5.                       

                                                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 44131/08/2015



Trade Mark No. 262390 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Products for care and protection from the sun. מוצרים לטיפוח והגנה מפני השמש.                                 

Class: 16 סוג: 16

Publications, pamphlets and infosheets and 
instruction sheets, letterheads, envelopes and other 
paper products, all in connection to the influence of 
exposure to the sun, correct conduct in the sun, 
diagnosis of sun-related lesions and treatment of 
these lesions.

פרסומים, חוברות ודפי הסברה והדרכה, ניירות מכתבים, 
מעטפות ושאר מוצרי נייר, הכל בנוגע להשפעת החשיפה 

לשמש, להתנהגות נכונה בשמש, לאיבחון נזקי שמש ולטיפול 
בנזקים אלה.                                                                   
                                                                                    

                                                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, juices and 
preparations for the making of beverages.

משקאות לא כוהליים, מים מינרליים, מיצים ותכשירים להכנת 
משקאות.                                                               

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotion services through public 
education to promote public awareness of the 
influence of exposure to the sun, correct conduct in 
the sun, diagnosis of sun-related lesions and 
treatment of these lesions; promotion of medical 
research and medical treatment.

שירותי פרסום וקידום באמצעות הסברה לקידום מודעות 
הציבור בנוגע להשפעת החשיפה לשמש, להתנהגות נכונה 

בשמש, לאבחון נזקי שמש ולטיפול בנזקים אלה; קידום מחקר 
רפואי וטיפול רפואי.                                                           
                                                                                    

                                                                      

Class: 41 סוג: 41

Public targeted instruction services in relation to the 
influence of exposure to the sun, correct conduct in 
the sun, diagnosis of sun-related lesions and 
treatment of these lesion.

שירותי הדרכה לציבור בנוגע להשפעת החשיפה לשמש, 
להתנהגות נכונה בשמש, לאבחון נזקי שמש ולטיפול בנזקים 
אלה.                                                                             
                                                                                    

  

ט"ז אלול תשע"ה - 44231/08/2015



Ownersבעלים

Name: ISRAEL CANCER ASSOCIATION שם: האגודה למלחמה בסרטן בישראל

Address: 7 Revivim Street, Givataym, Israel כתובת : רחוב רביבים 7, גבעתיים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Class: 44 סוג: 44

Services for the diagnosis, treatment and 
rehabilitation of patients.

שירותי אבחון, טיפול ושיקום של חולים.                                
                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 44331/08/2015



Trade Mark No. 262392 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED

Address: 299 Moo 5, Sukhumvit Road, Tumbon 
Chuengnuen, Amphor Muang Rayong, Rayong, 21000, 
Thailand

IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED

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: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics in the form of granules and 
powders; Polyols for industrial use; Isocyanates; 
Chemical additives for improving plastic’s properties; 
Chemical preparations to be applied to plastics; all 
included in class 1

פלסטיק לא מעובד בצורה של גרגירים ואבקות; פוליאולז 
לשימוש תעשייתי; איזוציאנאטים; תוספים כימיים לשיפור 

תכונות של פלסטיק; תכשירים כימיים לאפליקציה על פלסטיק; 
הנכללים כולם בסוג 1                                                       

                                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 44431/08/2015



POULJECT

Trade Mark No. 262408 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Embrex, Inc.

Address: 1040 Swabia Court, Durham, NC 27703, U.S.A.

(North Carolina 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: 10 סוג: 10

A multiple treatment delivery system for delivering 
various treatment substances to avian pullets; all 
goods included in class 10.

מערכת שילוח מרובה של שליחת חומרי טיפול שונים לעופות; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

                                                            

ט"ז אלול תשע"ה - 44531/08/2015



Trade Mark No. 262412 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Company

Address: 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 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 human use in 
treatment and prevention of viral diseases, including 
hepatitis; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם בטיפול ומניעת מחלות 
ויראליות, כולל צהבת;  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., 31/07/2013, No. 86/025439 ארה"ב, 31/07/2013, מספר 86/025439

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 44631/08/2015



Trade Mark No. 262413 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Company

Address: 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 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 human use in 
treatment and prevention of viral diseases, including 
hepatitis; all included in class 5. 
                                                                                 

תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם בטיפול ומניעת מחלות 
ויראליות, כולל צהבת; הנכללים כולם בסוג 5.                         

                                                         
 

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

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

U.S.A., 04/08/2013, No. 86/028243 ארה"ב, 04/08/2013, מספר 86/028243

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 44731/08/2015



Trade Mark No. 262414 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

Address: Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use in 
treatment and prevention of viral diseases, including 
hepatitis; all included in class 5. 
                                                                                   

 תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם בטיפול ומניעת מחלות 
ויראליות, כולל צהבת; הנכללים כולם בסוג 5.                         

                                                         
 

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

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

U.S.A., 04/08/2013, No. 86/028244 ארה"ב, 04/08/2013, מספר 86/028244

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 44831/08/2015



LIVE MÁS

Trade Mark No. 262433 מספר סימן

Application Date 29/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Taco Bell Corp.

Address: 1 Glen Bell Way, Irvine, 92618, California, 
U.S.A.

a California 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: 29 סוג: 29

Salads containing fresh vegetables, rice, beans and 
a choice of chicken, meat or seafood; Fruit and 
vegetable salads; Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts;

סלטים הכוללים ירקות טריים, אורז, שעועית ובחירה של עוף, 
בשר או פירות ים; סלטי ירקות ופירות; בשר; דגים; עופות וציד; 
תמציות בשר.                                                                   

                

Class: 30 סוג: 30

Tacos, tostadas, fajitas, burritos, enchiladas, tortillas, 
nachos, prepared entrees consisting primarily of rice, 
Mexican Pizza, prepared fried flour tortilla 
confections, taco seasoning mix, taco shells, taco 
dinner kits consisting of taco shells, taco sauce and 
seasoning mix, tortilla chips, salsa, all for 
consumption on or off the premises; spices; flour and 
preparations made from cereals; bread; pastry; 
mustard; vinegar; sauces; pizzas; confectionary; 

טאקוס, טוסטאדאס, פאהיטאס, אינצ'ילדות, טורטיות, נאצ'וס, 
מנות ראשונות מוכנות מראש הכוללות בעיקר אורז, פיצה 
מקסיקנית, ממתקי טורטיה העשויים קמח מטוגנים מוכנים 
מראש, תערובות תיבול לטאקו, קונכיות טאקו, ערכות טאקו 

לארוחת ערב המורכבים מקונכיות טאקו, רוטב טאקו ותערובות 
לתיבול, טורטיות, צ'יפס, סלסה, הכול לצריכה במסעדה או 
מחוץ למסעדה; תבלינים; קמחים ומוצרים העשויים מדגנים; 
לחם; דברי מאפה; חרדל; חומץ; רטבים; פיצות; דברי מתיקה; 
                                                                             

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; take-away food and drink 
services; services for providing food and drink.

שירותי מסעדה;  אספקת שירותי טייק-אווי של מזון ומשקאות; 
אספקת שירותי מזון ומשקאות.                                   

ט"ז אלול תשע"ה - 44931/08/2015



Trade Mark No. 262439 מספר סימן

Application Date 29/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Products for care and protection from the sun. 
   

מוצרים לטיפוח והגנה מפני השמש. 
                                     

Class: 16 סוג: 16

Publications, pamphlets and infosheets and 
instruction sheets, letterheads, envelopes and other 
paper products, all in connection to the influence of 
exposure to the sun, correct conduct in the sun, 
diagnosis of sun-related lesions and treatment of 
these lesions.

פרסומים, חוברות ודפי הסברה והדרכה, ניירות מכתבים, 
מעטפות ושאר מוצרי נייר, הכל בנוגע להשפעת החשיפה 

לשמש, להתנהגות נכונה בשמש, לאיבחון נזקי שמש ולטיפול 
בנזקים אלה.                                                                   
                                                                                    

                                                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear . דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש .

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, mineral water, juices and 
preparations for the making of beverages. 
               
                            

משקאות לא כוהליים, מים מינרליים, מיצים ותכשירים להכנת 
משקאות.                                                              

 

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotion services through public 
education to promote public awareness of the 
influence of exposure to the sun, correct conduct in 
the sun, diagnosis of sun-related lesions and 
treatment of these lesions; promotion of medical 
research and medical treatment.

שירותי פרסום וקידום באמצעות הסברה לקידום מודעות 
הציבור בנוגע להשפעת החשיפה לשמש, להתנהגות נכונה 

בשמש, לאבחון נזקי שמש ולטיפול בנזקים אלה; קידום מחקר 
רפואי וטיפול רפואי.                                                           
                                                                                    

                                                                      

Class: 41 סוג: 41

Public targeted instruction services in relation to the 
influence of exposure to the sun, correct conduct in 
the sun, diagnosis of sun-related lesions and 
treatment of these lesion.

שירותי הדרכה לציבור בנוגע להשפעת החשיפה לשמש, 
להתנהגות נכונה בשמש, לאבחון נזקי שמש ולטיפול בנזקים 
אלה.                                                                             
                                                                                    

  
ט"ז אלול תשע"ה - 45031/08/2015



Ownersבעלים

Name: ISRAEL CANCER ASSOCIATION שם: האגודה למלחמה בסרטן בישראל

Address: 7 Revivim Street, Givataym, Israel כתובת : רחוב רביבים 7, גבעתיים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Class: 44 סוג: 44

Services for the diagnosis, treatment and 
rehabilitation of patients.       

שירותי אבחון, טיפול ושיקום של חולים.                                
                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 45131/08/2015



INVERT

Trade Mark No. 262455 מספר סימן

Application Date 21/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

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

Address: SPITALSTRASSE 5 8200, SCHAFFHAUSEN, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adama Agriculture Solutions Ltd.

Address: c/o Anat Haber, Adv., Intellectual Property 
Dept., P.O.B. 298, , Airport City, 70151, Israel

שם: קבוצת אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ

כתובת : לידי עו"ד ענת הבר, המחלקה לקניין רוחני, ת.ד. 298, 
קרית שדה התעופה, 70151, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides including insecticides, fungicides and 
herbicides

קוטלי מזיקים הכוללים קוטלי חרקים, קוטלי פטריות, וקטלי 
עשבים   

ט"ז אלול תשע"ה - 45231/08/2015



Trade Mark No. 262462 מספר סימן

Application Date 30/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers;  
computer software; computer application software for 
mobile devices; computer software for accounting, 
bookkeeping, transaction processing, transaction 
management, tax preparation and planning, business 
process management, and financial planning; 
computer software for use in the field of personal and 
business finance for accounting, project costing 
management and tax management; computer 
software for use in the management of payroll; 
computer software for administering employee 
payroll; computer software for use in the 
management of benefit plans, insurance plans, 
retirement plans, unemployment insurance plans, 
and pre-paid health care plans; computer software 
for creating, customizing, and managing invoices, 
recording payments, and issuing receipts; computer 
software for use in organizing, servicing and tracking 
sales, collections and receivables data; computer 
software for tracking income, expenses, sales, and 
profitability by business location, department, type of 
business, or other user set field; computer software 
for customer relationship management; computer 
software to calculate and charge sales tax and to 
create reports to pay sales tax to appropriate tax 
agencies; computer software for credit card invoicing 
and credit card payment processing; computer 
software for online banking; computer software for 
controlling access to financial information via 
electronic permission settings; computer software to 
create, customize, print, export, and e-mail purchase 
orders; computer software to track time worked by 
employees and subcontractors; computer software to 

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי 
נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה; קומפקט דיסקים, תקליטורי 
די.וי.די. ומדיות הקלטה דיגיטליות אחרות; קופות רושמות, 
מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; תוכנות מחשב; 

יישומי תוכנת מחשב להתקנים ניידים; תוכנות מחשב 
המשמשות לחשבונאות, הנהלת חשבונות, עיבוד עסקאות, 

ניהול עסקאות, הכנה ותכנון מס, ניהול תהליכים עסקיים, ותכנון 
פיננסי; תוכנות מחשב לשימוש בתחום מימון פרטי ועסקי 

לחשבונאות, ניהול עלויות פרוייקטים וניהול מס; תוכנות מחשב 
לשימוש בניהול משכורות; תוכנות מחשב למנהלת משכורות 
לעובדים; תוכנות מחשב לשימוש בניהול תכניות הטבות, 

תכניות ביטוח, תכניות פרישה, תכניות ביטוח אבטלה, ותכניות 
ביטוחים רפואיים המשולמים מראש; תוכנות מחשב ליצירה, 
התאמה אישית, וניהול חשבוניות, קליטת תשלומים, והנפקת 
קבלות; תוכנות מחשב לשימוש בארגון, שירות ומעקב אחרי 
נתוני מכירות, מידע בתחום הגבייה וחובות; תוכנות מחשב 

למעקב אחרי הכנסות, הוצאות, מכירות ורווחיות על פי מיקום 
העסק, מחלקה, סוג העסק, או שדות אחרים שהוגדרו על ידי 
המשתמש; תוכנת מחשב לניהול קשרי לקוחות; תוכנות מחשב 
לחישוב וחיוב מס מכירות וליצירת דוחות לתשלום מס מכירות 
לרשויות המס המתאימות; תוכנות מחשב להפקת חשבוניות 
כרטיסי אשראי ולעיבוד תשלומים בכרטיסי אשראי; תוכנות 
מחשב לבנקאות מקוונת; תוכנות מחשב לשליטה על גישה 
למידע פיננסי דרך הגדרות הרשאה אלקטרוניות; תוכנות 

מחשב ליצירה, התאמה אישית, הדפסה, יצוא, ושליחה בדואר 
אלקטרוני של דוחות פיננסיים, דוחות עסקיים, דפי מאזן, דוחות 
רווח והפסד, דוחות תזרים מזומנים, ודיווחי מכירות חייבים 
במס; תוכנות מחשב ליצירה, הדפסה, ומעקב אחרי המחאות 
והזמנות רכש; תוכנות מחשב למעקב אחרי מכירות, הוצאות, 
ותשלומים; תוכנות מחשב לניתוח המצב הפיננסי של עסקים 

ותעשיות; תוכנות מחשב לניהול רשימות לקוחות, טפסי מכירות 
בדוא"ל ובדפוס, ומעקב אחרי מאזנים מתמשכים; תוכנת מחשב 
לניהול מלאי; תוכנות מחשב ליבוא אנשי קשר ונתונים פיננסיים 
משירותים אלקטרוניים ותוכנות אחרות; תוכנות מחשב לתיאום 
נתונים בין מחשבים והתקנים ניידים; תוכנות מחשב לניהול 
מסדי נתונים, צבירת נתונים, דיווח על נתונים ושידור נתונים; 
תוכנת מחשב לגיבוי מקוון של קבצים אלקטרוניים; תוכנות 
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create and manage budgets; computer software to 
create price quote estimates and transfer price quote 
estimates to invoices; computer software to automate 
creation of invoices; computer software to create, 
customize, print, export, and e-mail financial reports, 
business reports, balance sheets, profit and loss 
statements, cash flow statements, and taxable sales 
reports; computer software to create, print, and track 
checks and purchase orders; computer software to 
track sales, expenses, and payments; computer 
software to analyze the financial status of businesses 
and industries; computer software to manage 
customer lists, email and print sales forms, and track 
running balances; computer software for inventory 
management; computer software to import contacts 
and financial data from other electronic services and 
software; computer software for synchronizing data 
among computers and mobile devices; computer 
software for database management, data 
aggregation, data reporting, and data transmission; 
computer software for online backup of electronic 
files; computer software and hardware for use in 
transaction processing, accounting, receipt printing, 
customer relationship management, inventory 
management and operations management, all in the 
field of point of sale transactions and retail 
management; cash drawers; computer printers; point 
of sale printers and terminals; credit card and debit 
card readers and scanners; bar code readers and 
scanners; credit card and transaction processing 
terminals and computer hardware.

וחומרות מחשב לשימוש בעיבוד עסקאות, חשבונאות, הדפסת 
קבלות, ניהול קשרי לקוחות, ניהול מלאי וניהול תפעולי, כולם 

בתחום עסקאות בנקודות מכירה וניהול קמעונאי; מגירות לכסף; 
מדפסות מחשב; מדפסות ומסופים לנקודות מכירה; קוראים 
וסורקים לכרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב; קוראים וסורקים 
לברקודים; מסופים וחומרת מחשב לעיבוד כרטיס אשראי 

ועסקאות.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        
Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; providing temporary use of online non-
downloadable software; providing temporary use of 
online non-downloadable software for accounting, 
bookkeeping, transaction processing, transaction 
management, tax preparation and planning, business 
process management, and financial planning; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software for use in the field of personal and business 
finance for accounting, project costing management 
and tax management; providing temporary use of 
online non-downloadable software for use in the 
management of payroll; providing temporary use of 
online non-downloadable software for administering 
employee payroll; providing temporary use of online 
non-downloadable software for use in the 
management of benefit plans, insurance plans, 
retirement plans, unemployment insurance plans, 
and pre-paid health care plans; providing temporary 
use of online non-downloadable software for 
creating, customizing, and managing invoices, 
recording payments, and issuing receipts; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
for use in organizing, servicing and tracking sales, 
collections and receivables data; providing temporary 
use of online non-downloadable software for tracking 
income, expenses, sales, and profitability by 
business location, department, type of business, or 
other user set field; providing temporary use of online 
non-downloadable software for customer relationship 
management; providing temporary use of online non-
downloadable software to calculate and charge sales 

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; אספקת שימוש זמני 
של תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה; אספקת שימוש זמני 
בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה המיועדות לחשבונאות, 
הנהלת חשבונות, עיבוד עסקאות, ניהול עסקאות, הכנה ותכנון 
מס, ניהול תהליכים עסקיים, ותכנון פיננסי; אספקת שימוש זמני 
בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה המיועדות לשימוש 

בתחום מימון פרטי ועסקי לחשבונאות, ניהול עלויות פרוייקטים 
וניהול מס; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות 

להורדה לניהול משכורות; אספקת שימוש זמני בתוכנות 
מקוונות שאינן ניתנות להורדה למנהלת משכורות לעובדים; 
אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה 
לשימוש בניהול תכניות הטבות, תכניות ביטוח, תכניות פרישה, 
תכניות ביטוח אבטלה, ותכניות ביטוחים רפואיים המשולמים 
מראש; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות 
להורדה ליצירה, התאמה אישית, וניהול חשבוניות, קליטת 
תשלומים, והנפקת קבלות; אספקת שימוש זמני בתוכנות 

מקוונות שאינן ניתנות להורדה לשימוש בארגון, שירות ומעקב 
אחרי נתוני מכירות, מידע בתחום הגבייה וחובות; אספקת 
שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה למעקב 
אחרי הכנסות, הוצאות, מכירות ורווחיות על פי מיקום העסק, 

מחלקה, סוג העסק, או שדות אחרים שהוגדרו על ידי 
המשתמש; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות 
להורדה לניהול קשרי לקוחות; אספקת שימוש זמני בתוכנות 
מקוונות שאינן ניתנות להורדה לחישוב וחיוב מס מכירות 

וליצירת דוחות לתשלום מס מכירות לרשויות המס המתאימות; 
אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה 
להפקת חשבוניות כרטיסי אשראי ולעיבוד תשלומים בכרטיסי 
אשראי; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות 
להורדה לבנקאות מקוונת; אספקת שימוש זמני בתוכנות 

מקוונות שאינן ניתנות להורדה לשליטה על גישה למידע פיננסי 
דרך הגדרות הרשאה אלקטרוניות; אספקת שימוש זמני 
בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה ליצירה, התאמה 
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tax and to create reports to pay sales tax to 
appropriate tax agencies; providing temporary use of 
online non-downloadable software for credit card 
invoicing and credit card payment processing; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software for online banking; providing temporary use 
of online non-downloadable software for controlling 
access to financial information via electronic 
permission settings; providing temporary use of 
online non-downloadable software to create, 
customize, print, export, and e-mail purchase orders; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software to track time worked by employees and 
subcontractors; providing temporary use of online 
non-downloadable software to create and manage 
budgets; providing temporary use of online non-
downloadable software to create price quote 
estimates and transfer price quote estimates to 
invoices; providing temporary use of online non-
downloadable software to automate creation of 
invoices; providing temporary use of online non-
downloadable software to create, customize, print, 
export, and e-mail financial reports, business reports, 
balance sheets, profit and loss statements, cash flow 
statements, and taxable sales reports; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
to create, print, and track checks and purchase 
orders; providing temporary use of online non-
downloadable software to track sales, expenses, and 
payments; providing temporary use of online non-
downloadable software to analyze the financial status 
of businesses and industries; providing temporary 
use of online non-downloadable software to manage 
customer lists, email and print sales forms, and track 
running balances; providing temporary use of online 
non-downloadable software for inventory 
management; providing temporary use of online non-
downloadable software to import contacts and 
financial data from other electronic services and 
software; providing temporary use of online non-
downloadable software for synchronizing data among 
computers and mobile devices; providing temporary 
use of online non-downloadable software for 
database management, data aggregation, data 
reporting, and data transmission; providing temporary 
use of online non-downloadable software for online 
backup of electronic files; providing temporary use of 
online non-downloadable software for use in 
transaction processing, accounting, receipt printing, 
customer relationship management, inventory 
management and operations management, all in the 
field of point of sale transactions and retail 
management; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems, web 
sites, online services, web and online application 
problems, mobile application problems, and network 
problems; technical support services, namely, help 
desk services; computer services, namely, 
synchronizing data among computers and mobile 
devices; computer consultation services; data hosting 
services; hosting software for use by others for use in 
managing, organizing and sharing data on computer 
server on a global computer network.

אישית, הדפסה, יצוא, ושליחה בדואר אלקטרוני של הזמנות 
רכש; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות 

להורדה למעקב אחרי זמני עבודה של עובדים וקבלני משנה; 
אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה 
ליצירה וניהול תקציבים; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות 

שאינן ניתנות להורדה ליצירת הערכות של הצעות מחיר 
והעברת של הערכות הצעות מחיר אל חשבוניות; אספקת 

שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה לשם יצירה 
אוטומטית של חשבוניות; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות 
שאינן ניתנות להורדה ליצירה, התאמה אישית, הדפסה, יצוא, 
ושליחה בדואר אלקטרוני של דוחות פיננסיים, דוחות עסקיים, 
דפי מאזן, דוחות רווח והפסד, דוחות תזרים מזומנים, ודיווחי 
מכירות חייבים במס; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות 
שאינן ניתנות להורדה ליצירה, הדפסה, ומעקב אחרי המחאות 
והזמנות רכש; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן 
ניתנות להורדה למעקב אחרי מכירות, הוצאות, ותשלומים; 
אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה 
לניתוח המצב הפיננסי של עסקים ותעשיות; אספקת שימוש 
זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה לניהול רשימות 
לקוחות, טפסי מכירות בדוא"ל ובדפוס, ומעקב אחרי מאזנים 

מתמשכים; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות 
להורדה לניהול מלאי; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות 
שאינן ניתנות להורדה ליבוא אנשי קשר ונתונים פיננסיים 

משירותים אלקטרוניים ותוכנות אחרות; אספקת שימוש זמני 
בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה לתיאום נתונים בין 
מחשבים והתקנים ניידים; אספקת שימוש זמני בתוכנות 

מקוונות שאינן ניתנות להורדה לניהול מסדי נתונים, צבירת 
נתונים, דיווח על נתונים ושידור נתונים; אספקת שימוש זמני 

בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה לגיבוי מקוון של קבצים 
אלקטרוניים; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן 

ניתנות להורדה לשימוש בעיבוד עסקאות, חשבונאות, הדפסת 
קבלות, ניהול קשרי לקוחות, ניהול מלאי וניהול תפעולי, כולם 
בתחום עסקאות בנקודות מכירה וניהול קמעונאי; שירותי 
תמיכה טכנית, דהיינו, פתרון בעיות בתוכנות מחשב, אתרי 

אינטרנט, שירותים מקוונים, בעיות ביישומי אינטרנט ויישומים 
מקוונים, בעיות ביישומים לניידים, ובעיות ברשתות; שירותי 

תמיכה טכנית, דהיינו, שירותי מחלקת תמיכה; שירותי מחשב, 
דהיינו, סנכרון נתונים בין מחשבים והתקנים ניידים; שירותי 
ייעוץ מחשבים; שירותי אירוח נתונים; תוכנת אירוח נתונים 

לשימוש על ידי אחרים לשימוש בניהול, ארגון ושיתוף נתונים על 
שרת מחשב ברשת מחשבים גלובאלית.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

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

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

Name: Intuit Inc.

Address: 2535 Garcia Avenue, 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

European Union, 02/08/2013, No. 012037792 האיחוד האירופי, 02/08/2013, מספר 012037792

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42
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дексель
Trade Mark No. 262474 מספר סימן

Application Date 30/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils; cosmetics; hair and body lotions; bath foams; 
shampoos; hair conditioners; creams, gels, 
moisturizers; salts; powders; toiletries; aftershaves; 
make-up preparations; deodorants for personal use; 
dentifrices; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים בכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים; 
תכשירי קוסמטיקה; תרחיצי גוף ושיער; קצפי אמבט; תכשירי 
שמפו; מרככי שיער; קרמים, ג'לים, תכשירי לחות; מלחים; 
אבקות; תכשירי טואלטיקה; תכשירי אפטר שייב; תכשירי 
איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; משחות שיניים; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                                                   
                                                  

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances; 
veterinary preparations and substances; dental 
preparations and substances; medicines; chemical, 
biochemical and biological substances for medical 
and veterinary purposes; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use; food for 
babies; dietary supplements for humans and animals; 
nutritional supplements, vitamins, minerals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; all included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים; תכשירים וחומרים וטרינריים; 
תכשירים וחומרים דנטליים; תרופות; חומרים כימיים, ביוכימיים 
וביולוגיים לשימוש רפואי ווטרינרי; תכשירים סניטריים לשימוש 
רפואי; חומרים דיאטטיים ומזון דיאטטי המותאמים לשימוש 
רפואי או וטרינרי; מזון עבור תינוקות; תוספים תזונתיים עבור 

בני אדם ובעלי חיים; תוספי תזונה, ויטמינים, מינרלים; 
אספלניות, חומרים עבור חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה 
המשמשת לריפוי שיניים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת 

רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 45731/08/2015



دكــســل

Trade Mark No. 262475 מספר סימן

Application Date 30/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : ת.ד. 50, חדרה, 38100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils; cosmetics; hair and body lotions; bath foams; 
shampoos; hair conditioners; creams, gels, 
moisturizers; salts; powders; toiletries; aftershaves; 
make-up preparations; deodorants for personal use; 
dentifrices; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים בכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים; 
תכשירי קוסמטיקה; תרחיצי גוף ושיער; קצפי אמבט; תכשירי 
שמפו; מרככי שיער; קרמים, ג'לים, תכשירי לחות; מלחים; 
אבקות; תכשירי טואלטיקה; תכשירי אפטר שייב; תכשירי 
איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; משחות שיניים; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                                                   
                                                  

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances; 
veterinary preparations and substances; dental 
preparations and substances; medicines; chemical, 
biochemical and biological substances for medical 
and veterinary purposes; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use; food for 
babies; dietary supplements for humans and animals; 
nutritional supplements, vitamins, minerals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; all included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים; תכשירים וחומרים וטרינריים; 
תכשירים וחומרים דנטליים; תרופות; חומרים כימיים, ביוכימיים 
וביולוגיים לשימוש רפואי ווטרינרי; תכשירים סניטריים לשימוש 
רפואי; חומרים דיאטטיים ומזון דיאטטי המותאמים לשימוש 
רפואי או וטרינרי; מזון עבור תינוקות; תוספים תזונתיים עבור 

בני אדם ובעלי חיים; תוספי תזונה, ויטמינים, מינרלים; 
אספלניות, חומרים עבור חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה 
המשמשת לריפוי שיניים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת 

רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 45831/08/2015



Trade Mark No. 262619 מספר סימן

Application Date 21/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, including computer software for 
recognition, decoding and conversion of text, 
symbols and written and visual contents (inter alia e-
mails, SMS and MMS messages) to voice and audio 
contents, computer software for recognition, 
decoding and conversion of voice and audio contents 
to text, symbols and written and visual contents (inter 
alia e-mails, SMS and MMS messages), and 
computer software operated inter alia by vocal 
instructions and commands; Computer hardware, 
including computer hardware for recognition, 
decoding and conversion of text, symbols and written 
and visual contents (inter alia e-mails, SMS and 
MMS messages)  to voice and audio contents, 
computer hardware for recognition, decoding and 
conversion of voice and audio contents to text, 
symbols and written and visual contents (inter alia e-
mails, SMS and MMS messages), and computer 
hardware operated inter alia by vocal instructions and 
commands; Applications for technology systems, 
computers, laptops, tablets, cellphones and 
smartphones, including applications for recognition, 
decoding and conversion of text, symbols and written 
and visual contents (inter alia e-mails, SMS and 
MMS messages) to voice and audio contents, 
applications for recognition, decoding and conversion 
of voice and audio contents to text, symbols and 
written and visual contents (inter alia e-mails, SMS 
and MMS messages), and applications operated inter 
alia by vocal instructions and commands; Content 
and information management systems; User manuals 
for the above computer software, computer hardware 
and applications; All included in class 9.

תוכנות מחשב, לרבות תוכנות מחשב לזיהוי, פענוח והמרת 
מלל, סימנים ותכנים כתובים וחזותיים (לרבות במסגרת הודעות 

דואר אלקטרוני, הודעות אס.אם.אס והודעות אם.אם.אס) 
לתכנים קוליים ומושמעים,  תוכנות מחשב לזיהוי, פענוח 

והמרת תכנים קוליים ומושמעים למלל, סימנים ותכנים כתובים 
וחזותיים (לרבות במסגרת הודעות דואר אלקטרוני, הודעות 
אס.אם.אס והודעות אם.אם.אס) וכן תוכנות מחשב המופעלות 
בין היתר על בסיס פקודות והנחיות קוליות; חומרות מחשב, 
לרבות חומרות מחשב לזיהוי, פענוח והמרת מלל, סימנים 
ותכנים כתובים וחזותיים (לרבות במסגרת הודעות דואר 

אלקטרוני, הודעות אס.אם.אס והודעות אם.אם.אס) לתכנים 
קוליים ומושמעים,  חומרות מחשב לזיהוי, פענוח והמרת תכנים 

קוליים ומושמעים למלל, סימנים ותכנים כתובים וחזותיים 
(לרבות במסגרת הודעות דואר אלקטרוני, הודעות אס.אם.אס 
והודעות אם.אם.אס), וכן חומרות מחשב המופעלות בין היתר 

על בסיס פקודות והנחיות קוליות; אפליקציות למערכות 
טכנולוגיות, מחשבים נייחים, מחשבים ניידים, טאבלטים, 
טלפונים ניידים וסמאטרפונים, לרבות אפליקציות המיועדות 
לזיהוי, פענוח והמרת מלל, סימנים ותכנים כתובים וחזותיים 
(לרבות במסגרת הודעות דואר אלקטרוני, הודעות אס.אם.אס 
והודעות אם.אם.אס) לתכנים קוליים ומושמעים, אפליקציות 

המיועדות לזיהוי, פענוח והמרת תכנים קוליים ומושמעים למלל, 
סימנים ותכנים כתובים וחזותיים (לרבות במסגרת הודעות דואר 

אלקטרוני, הודעות אס.אם.אס והודעות אם.אם.אס), וכן 
אפליקציות המופעלות בין היתר על בסיס פקודות והנחיות 

קוליות; מערכות לניהול תוכן ומידע; מדריכים למשתמש עבור 
האמור לעיל; כל הנכלל בסוג 9.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 45931/08/2015



Ownersבעלים

Name: E.SOOF LTD. שם: אי. סוף בע"מ

Address: Segev Atzmon, Misgav, 20170, Israel כתובת : שגב עצמון, משגב, 20170, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Wolf, ADV.

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

שם: עמית וולף, עו"ד

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

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software, 
including computer software for recognition, decoding 
and conversion of text, symbols and written and 
visual contents (inter alia e-mails, SMS and MMS 
messages) to voice and audio contents, computer 
software for recognition, decoding and conversion of 
voice and audio contents to text, symbols and written 
and visual contents (inter alia e-mails, SMS and 
MMS messages), and computer software operated 
inter alia by vocal instructions and commands; 
Design and development of computer hardware, 
including computer hardware for recognition, 
decoding and conversion of text, symbols and written 
and visual contents (inter alia e-mails, SMS and 
MMS messages)  to voice and audio contents, 
computer hardware for recognition, decoding and 
conversion of voice and audio contents to text, 
symbols and written and visual contents (inter alia e-
mails, SMS and MMS messages), and computer 
hardware operated inter alia by vocal instructions and 
commands; Design and development applications for 
technology systems, computers, laptops, tablets, 
cellphones and smartphones, including applications 
for recognition, decoding and conversion of text, 
symbols and written and visual contents (inter alia e-
mails, SMS and MMS messages) to voice and audio 
contents, applications for recognition, decoding and 
conversion of voice and audio contents to text, 
symbols and written and visual contents (inter alia e-
mails, SMS and MMS messages), and applications 
operated inter alia by vocal instructions and 
commands; Design and development of content and 
information management systems; Computer 
software, computer hardware, applications and 
computer systems services; Technical support 
services; All included in class 42.                                 
       

עיצוב ופיתוח תוכנות מחשב, לרבות תוכנות מחשב לזיהוי, 
פענוח והמרת מלל, סימנים ותכנים כתובים וחזותיים (לרבות 
במסגרת הודעות דואר אלקטרוני, הודעות אס.אם.אס והודעות 
אם.אם.אס) לתכנים קוליים ומושמעים,  תוכנות מחשב לזיהוי, 
פענוח והמרת תכנים קוליים ומושמעים למלל, סימנים ותכנים 
כתובים וחזותיים (לרבות במסגרת הודעות דואר אלקטרוני, 
הודעות אס.אם.אס והודעות אם.אם.אס) וכן תוכנות מחשב 
המופעלות בין היתר על בסיס פקודות והנחיות קוליות; עיצוב 
ופיתוח חומרות מחשב, לרבות חומרות מחשב לזיהוי, פענוח 

והמרת מלל, סימנים ותכנים כתובים וחזותיים (לרבות במסגרת 
הודעות דואר אלקטרוני, הודעות אס.אם.אס והודעות 

אם.אם.אס) לתכנים קוליים ומושמעים,  חומרות מחשב לזיהוי, 
פענוח והמרת תכנים קוליים ומושמעים למלל, סימנים ותכנים 
כתובים וחזותיים (לרבות במסגרת הודעות דואר אלקטרוני, 
הודעות אס.אם.אס והודעות אם.אם.אס), וכן חומרות מחשב 
המופעלות בין היתר על בסיס פקודות והנחיות קוליות; עיצוב 
ופיתוח אפליקציות למערכות טכנולוגיות, מחשבים נייחים, 
מחשבים ניידים, טאבלטים, טלפונים ניידים וסמאטרפונים, 

לרבות אפליקציות המיועדות לזיהוי, פענוח והמרת מלל, סימנים 
ותכנים כתובים וחזותיים (לרבות במסגרת הודעות דואר 

אלקטרוני, הודעות אס.אם.אס והודעות אם.אם.אס) לתכנים 
קוליים ומושמעים, אפליקציות המיועדות לזיהוי, פענוח והמרת 
תכנים קוליים ומושמעים למלל, סימנים ותכנים כתובים וחזותיים 
(לרבות במסגרת הודעות דואר אלקטרוני, הודעות אס.אם.אס 
והודעות אם.אם.אס), וכן אפליקציות המופעלות בין היתר על 
בסיס פקודות והנחיות קוליות; עיצוב ופיתוח מערכות לניהול 
תוכן ומידע; שירותים בנושא תוכנות מחשב, חומרות מחשב, 
אפליקציות ומערכות מחשוב; שירותי תמיכה טכנית; כל הנכלל 
בסוג 42.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ז אלול תשע"ה - 46031/08/2015



CERELINK

Trade Mark No. 262634 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: DePuy Synthes, Inc.

Address: 700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana 46581, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Neuromonitoring instrumentation for medical use; 
monitoring and access devices and apparatus for 
neuromonitoring; monitoring and access systems for 
use in connection with neuromonitoring.

מכשור ניטור עצבי לשימוש רפואי; התקנים ומכשירי ניטור 
וגישה לניטור עצבי; מערכות ניטור וגישה לשימושים הקשורים 
בניטור עצבי.                                                                   

                                                                      

ט"ז אלול תשע"ה - 46131/08/2015



SMITHS CONNECTORS 

Trade Mark No. 262657 מספר סימן

Application Date 05/02/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4,721,753 ארה"ב מספר: 4,721,753

Dated 14/04/2015 (Section 16) מיום 14/04/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Hypertac Limited 

Address: 36-38 Waterloo Road, London, NW27UH, 
England, United Kingdom

a corporation of the United Kingdom

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

Electrical connectors, electrical couplings and 
electrical and magnetic contacts; parts and fittings for 
all the aforesaid goods.

מחברים חשמליים, מצמדים חשמליים ומגעים חשמליים 
ומגנטיים; חלקים ואביזרים לכל המוצרים האמורים.                 

                                                                

Class: 40 סוג: 40

Manufacture of electrical connectors and couplings, 
terminals and contacts to the order and/or 
specification of others.

ייצור של מחברים ומצמדים חשמליים, מסופים ומגעים בהתאם 
להזמנות ו/או פירוט של אחרים

                                                                                   

Class: 42 סוג: 42

Design of electrical connectors and couplings, 
terminals and contacts.

עיצוב של מחברים ומצמדים חשמליים, מסופים ומתאמים.       
                                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 24/10/2013, No. 86100007 ארה"ב, 24/10/2013, מספר 86100007

Class: 9 סוג: 9

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 46231/08/2015



AMERICAN EXPRESS INVITES

Trade Mark No. 262678 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street, New York, NY, 10285, U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the use of credit and charge cards through 
the offering of special offers and promotions to 
cardmembers; all included in class 35

קידום השימוש בכרטיסי אשראי וחיוב באמצעות הצעות 
מיוחדות ומבצעים לחברי הכרטיס; הנכללים כולם בסוג 35       
                                                                              

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely credit, charge and 
payment card services; all included in class 36

שירותים פיננסיים, דהיינו,  שירותי כרטיס אשראי, חיוב, 
ותשלום; הנכללים כולם בסוג 36                         

ט"ז אלול תשע"ה - 46331/08/2015



SOLO JEC

Trade Mark No. 262701 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH

Address: Ingelheim Am Rhein, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary vaccines. חיסונים וטרינריים.     

ט"ז אלול תשע"ה - 46431/08/2015



Trade Mark No. 262744 מספר סימן

Application Date 19/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1191268 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, air vehicles, land vehicles, water 
vehicles, armored vehicles, military vehicles for 
transport, electric vehicles, concrete mixing vehicles, 
golf carts [vehicles], non-motorized scooters 
[vehicles], vans [vehicles], vehicles for the physically 
handicapped and those of reduced mobility, 
apparatus for locomotion by land, air, water and rail, 
namely, aircrafts, bicycles, boats, caravans, cars, 
carts, chairlifts, electric bicycles, electric cars, electric 
locomotives, electric railway cars, go-carts, kayaks, 
minibuses, minivans, motorcycles, motorized 
scooters, motor homes, passenger trains, 
pushchairs, racing cars, railcars, sailing vessels, 
seaplanes, ships, steam locomotives, tandem 
bicycles, tractors, tramcars, trucks, wagons, water 
scooters, yachts, buses, automobiles, vans, trucks, 
electric vehicles, tramcars, light trucks, locomotives 
and railway cars, sleeper cars and dining cars, 
railway rolling stock, mopeds, bicycles. 

Class: 35 סוג: 35

Accounting services; assistance and consultancy 
regarding business organization and management, 
business information and inquiries; commercial 
statistical information, research, compilations and 
studies, computer file management, secure archiving 
(input) for electronic media, namely, updating and 
maintenance of electronic media data in secure 
computer databases; advertising services in the field 
of transport; sales promotion services for others, 
dissemination of advertisements, direct mail 
advertising (leaflets, prospectuses, printed matter), 
advertising mail, publication of advertising texts, radio 
and television advertising, online advertising on a 
computer network, rental of advertising space, rental 
of advertising time by all communication means in 
the field of transport; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the field of 
transport; public relations; auctions; subscription 
services relating to transportation, subscription to 
fixed-price public transportation documents.
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Class: 36 סוג: 36

Insurance services; financial affairs; monetary affairs; 
credit card services; electronic fund transfer services; 
financial services; banking; fund and investment 
management services; fund and investment 
administration; computerized financial services; 
financial evaluation services online; real estate 
affairs; real estate management; information and 
advice in the aforesaid fields; information relating to 
stocks and shares; stock exchange quotations; stock 
and bonds brokerage; fundraising, charitable 
fundraising, organization of collections and 
fundraising; financial sponsorship; financial 
sponsoring of television programs; information and 
advice concerning insurance underwriting, financial 
affairs, monetary affairs, banking affairs and 
information concerning securities, shares and stocks 
and stock exchange brokerage; issuing transportation 
documents (financial affairs), reimbursement of 
transportation documents.

Class: 39 סוג: 39

Transportation, transportation of persons and goods 
by buses, coaches, cars, taxis, shuttles, tramways, 
railway; chauffeur services; picking up, 
accompanying and/or personally assisting travelers, 
including minors, the elderly or persons with 
disabilities or reduced mobility, from their place of 
residence to the bus station; information on 
transportation and travel, rates and timetables of 
road transportation; information about reservation 
and rental of vehicles and taxis, escorting of 
travelers, forwarding luggage, bus timetables; 
sending transportation tickets to a place of residence; 
information on the traffic situation, issuance, 
exchange, booking and sale of documents for 
transportation; transportation reservation services; 
freight forwarding; all the aforesaid information 
services can be provided by any means of 
communication, including by telephone or electronic 
means, including the Internet; delivery of goods; 
delivery of newspapers; water or energy distribution; 
vehicle breakdown assistance (towing); rental of 
garages and parking places; rental of storage 
containers for vehicles and wagons; rental of 
vehicles, bicycles, boats, aircraft, brokerage of 
transportation and freight; storage and warehousing 
of goods; travel agencies; sightseeing [tourism]; 
tourist agency services (except reservations for 
hotels and boarding houses); organization and 
booking of cruises, tours, excursions and holidays 
(except reservations for hotels, boarding houses).

ט"ז אלול תשע"ה - 46631/08/2015



 Owners

Name: TRANSDEV GROUP

Address: Immeuble Sereinis, 32 boulevard Gallieni, F-
92130 ISSY LES MOULINEAUX, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Rental of computer software and computers; rental of 
programs on computer media and via 
telecommunications; software maintenance services, 
software updating services; design, development and 
updating of software, design (development) of 
programs for company data and word processing, 
design-development of virtual and interactive images, 
design-development and management of websites in 
the field of transport; hosting the Web sites of others 
in the field of transport; technical standardization 
services, namely design and development of 
standards for radio and television communication, 
data communication and information technology 
standards; electronic programming, computer 
programming, computer program copying; 
engineering services, conversion of data and 
programs other than physical conversion, software 
application transposition services; authentication 
(checking) services enabling the certification of 
messages and data transmitted by 
telecommunication; research and development of 
new products for others; technical project studies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/03/2013, No. 13 3 992 177 צרפת, 22/03/2013, מספר 177 992 3 13

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 262823 מספר סימן

Application Date 04/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AFRICA ISRAEL INVESTMENTS LTD. שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

Address: 4 Derech Hachoresh, Yehud, 56470, Israel כתובת : דרך החורש 4, יהוד, 56470, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing and initiating business of real estate 
projects for residence, industry, commerce, offices, 
student dormitories; managing business projects of 
infrastructure and paved roads; managing and 
initiating business projects in the renewable energy 
domain; managing and initiating business projects in 
the water domain, including wells improvement, 
production of drinking water, water treatment 
facilities; all included in class 35.

ניהול וייזום עסקי פרויקטים של נדל"ן למגורים, תעשיה, מסחר, 
משרדים, מעונות סטודנטים; ניהול עסקי פרויקטים של תשתיות 
וכבישים; נהול וייזום עסקים בתחום אנרגיה מתחדשת; ניהול 
וייזום עסקים של פרויקטים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, 
הפקת מי שתיה, מתקנים לטיפול במים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
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Trade Mark No. 262826 מספר סימן

Application Date 04/02/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים: צהוב, כתמתם, ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: AFRICA ISRAEL INVESTMENTS LTD. שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

Address: 4 Derech Hachoresh, Yehud, 56470, Israel כתובת : דרך החורש 4, יהוד, 56470, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing and initiating business of real estate 
projects for residence, industry, commerce, offices, 
student dormitories; managing business projects of 
infrastructure and paved roads; all included in class 
35.

ניהול וייזום עסקי פרויקטים של נדל"ן למגורים, תעשיה, מסחר, 
משרדים, מעונות סטודנטים; ניהול עסקי פרויקטים של תשתיות 
וכבישים; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    

          

Class: 36 סוג: 36

Financing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories, construction, 
infrastructure and paved roads; all included in class 
36.

מימון פרויקטים של נדל"ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים, בנייה, תשתיות וכבישים; הנכללים כולם 

בסוג 36.                                                                         
                                

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair; installation services; all 
included in class 37.

הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה; הנכללים כולם בסוג 
                                               .37
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Trade Mark No. 262830 מספר סימן

Application Date 04/02/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: yellow, Light 
orange, Black as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: צהוב, כתמתם ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: AFRICA ISRAEL INVESTMENTS LTD. שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

Address: 4 Derech Hachoresh, Yehud, 56470, Israel כתובת : דרך החורש 4, יהוד, 56470, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing and initiating business of real estate 
projects for residence, industry, commerce, offices, 
student dormitories; managing business projects of 
infrastructure and paved roads; all included in class 
35.

ניהול וייזום עסקי פרויקטים של נדל"ן למגורים, תעשיה, מסחר, 
משרדים, מעונות סטודנטים; ניהול עסקי פרויקטים של תשתיות 
וכבישים; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    

          

Class: 36 סוג: 36

Financing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories, construction, 
infrastructure and paved roads; all included in class 
36.

מימון פרויקטים של נדל"ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים, בנייה, תשתיות וכבישים; הנכללים כולם 

בסוג 36.                                                                         
                                

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair; installation services; all 
included in class 37.

הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה; הנכללים כולם בסוג 
                                               .37
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SAMSUNG Z

Trade Mark No. 262853 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

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

a Korean Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players; portable computers; wireless headsets for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; 
rechargeable batteries; battery chargers; leather 
cases for mobile phones, smart phones and tablet 
computers; flip covers for mobile phones, smart 
phones and tablet computers; tablet computers; 
television receivers; audio electronic components, 
namely surround sound systems; digital set-top 
boxes; DVD players; light emitting diode displays; 
monitors; 3D eye glasses; computers; printers for 
computers; semiconductors; all included in class 9.

טלפונים ניידים; מצלמות דיגיטליות; נגני מדיה ניידים; מחשבים 
ניידים; אזניות אלחוטיות לטלפונים ניידים, טלפונים חכמים 
ומחשבי טאבלט; סוללות נטענות; מטעני סוללות; נרתיקי עור 

לטלפונים ניידים, טלפונים חכמים ומחשבי טאבלט; כיסויי צדפה 
לטלפונים ניידים, טלפונים חכמים ומחשבי טאבלט; מחשבי 
טאבלט; מקלטי טלוויזיה; רכיבי אודיו אלקטרוניים, דהיינו 

מערכות הגברה היקפיות; קופסאות מדיה-סנטר דיגיטאליות; 
נגני די.וי.די; מסכי דיודות פולטות אור; מוניטורים; משקפי 
תלת-מימד; מחשבים; מדפסות למחשבים; מוליכים למחצה; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
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Trade Mark No. 262967 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0611065 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Enicar Watch Co S.A.

Address: Rue du Cernil-Antoine 17, CH-2301 La Chaux-
de-Fonds, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

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, 4612002, 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

Timepieces and their parts.
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MOZY

Trade Mark No. 263079 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mozy, Inc.

Address: 2211 Elliott Ave., Suite 300, World Trade Center 
East, Seattle, Washington, 98121, U.S.A.

(a Delaware corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for storing electronic data, 
including backing up and archiving electronic data.

תוכנת מחשב לאחסון נתונים אלקטרוניים, כולל גיבוי וארכוב 
נתונים אלקטרוניים.                                                   

Class: 42 סוג: 42

Electronic storage of data, including remote online 
backup of electronic data; electeic storage services 
for archiving databases, image and other electronic 
data.

אחסון אלקטרוני של נתונים, כולל גיבוי מקוון מרחוק של נתונים 
אלקטרוניים; שירותי אחסון אלקטרוני לארכוב בסיסי נתונים, 
דמויות ונתונים אלקטרוניים אחרים.                                 
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Trade Mark No. 263119 מספר סימן

Application Date 30/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1192752 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Janssen R&D Ireland

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co 
Cork, Ireland

(Ireland Private Unlimited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations.

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

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

Ireland, 21/03/2013, No. 2013/00539 אירלנד, 21/03/2013, מספר 2013/00539

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 263159 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0303591 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI 
MOTOCARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. S.p.A.

Address: Viale Europa n. 75, I-36075 Montecchio 
Maggiore (Vicenza), Italy

(ITALIE société par actions)

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

 Electric accessories for automobiles and 
motorcycles, namely, ignition coils; electric batteries 
and electric batteries for automotive application, 
energy storage, energy management and backup 
power. 

Class: 11 סוג: 11

Electric accessories for automobiles and 
motorcycles, namely, vehicles headlights, vehicle 
reflectors, vehicles brake lights, interior lighting. 

Class: 12 סוג: 12

Electric accessories for automobiles and 
motorcycles, namely, acoustic warning devices in the 
nature of automobile horns and motorcycle horns. 
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Trade Mark No. 263219 מספר סימן

Application Date 24/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: BabyStyle UK Ltd

Address: 36 Charles Street, Sileby, Leicestershire, LE12 
7RJ, United Kingdom

UK Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Pushchairs; prams; strollers; all included in class 12   
      

טיולונים; עגלות עריסה; עגלות תינוקות; הנכללים כולם בסוג 
12
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TRENZLO

Trade Mark No. 263232 מספר סימן

Application Date 25/02/2014 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 and biological preparations for 
diagnostic and medical use; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים וביולוגיים לשימוש דיאגנוסטי ורפואי; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

Class: 44 סוג: 44

Collection and preservation of biological tissue, 
blood, cells; medical diagnostic services; medical 
treatment services; providing information and data for 
diagnosis and medical treatment; all included in class 
44.

איסוף ושימור של רקמה ביולוגית, דם, תאים; שירותי אבחון 
רפואי; שירותי טיפול רפואי; אספקת מידע ונתונים עבור 

דיאגנוזה וטיפול רפואי; הנכללים כולם בסוג 44.                     
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Trade Mark No. 263242 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1204035 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for scanning anomalies in different 
materials; apparatus for scanning of foreign objects, 
dielectric materials, detection of security breaches 
and fraudulent properties of materials; Laboratory 
equipment, namely, RF (radio frequency) test and 
measurement instruments for generating, receiving 
and analyzing RF signals;  electronic Imaging 
sensors; imaging systems which allow for scanning 
of foreign objects and dielectric materials; imaging 
devices for personal and industrial use to detect 
objects inside different materials and for non-
destructive testing; calibration devices  for calibrating 
scientific tests and measurement instruments, 
medical imaging devices and apparatus for testing 
chemical samples, biological samples and fluids; 
analog voltage and current multimeters; apparatus 
and equipment for testing power, voltage, current, 
impedance, inductance, capacitance, and resistance 
meters; electronic frequency counters; wire based 
and wireless based communications equipment 
testers; Cell-site radio frequency (RF) testers; 3D and 
2D RF (radio frequency) based scanning devices to 
allow scanning of objects and creating digital images 
and models; chemical and biological analytical 
systems and equipment; computer software for use 
in connection with test equipment; computer software 
for use in connection with imaging sensors and 
system for different applications; all included in class 
09.

מתקן לסריקת חריגות בחומרים שונים; מתקן לסריקה של 
גופים זרים, חומרים לא מוליכי -חשמל, גילוי של פרצות 

ביטחוניות
ומאפיינים שקריים של חומרים; ציוד מעבדה, דהיינו, כלי מדידה 
ובדיקת תדרי רדיו ליצירה, קבלה וניתוח אותות תדרי רדיו; 
חיישני הדמאה אלקטרוניים; מערכות הדמאה המאפשרות 
סריקה של גופים זרים וחומרים לא מוליכי -חשמל; מכשירי 
הדמאה לשימוש אישי ותעשייתי לגילוי גופים בתוך חומרים 
שונים ולבדיקות אל הרס; מכשירי כיול לכיול מבחנים מדעיים 
וכלי מדידה, מכשירי ומתקני הדמאה רפואיים לבדיקה דגימות 
כימיות, דגימות ביולוגיות ונוזלים; רב-מודד אנלוגי לזרם ומתח 
חשמליים; מתקן וציוד לבדיקת הספק, מתח, זרם, התנגדות, 
השראה, קיבוליות, ומודדי התנגדות; מדי תדירות אלקטרוניים; 
בודקי ציוד תקשורת חוטיים ואל -חוטיים; בודקי תדירות רדיו 
באתרי אנטנות סלולאריות; מכשירי סריקה מבוססי תדירות 
רדיו דו ממדיים ותלת ממדיים המאפשרים סריקה של גופים 
ויצירת הדמיות ומודלים דיגיטאליים; מערכות וציוד ניתוח כימי 
וביולוגי; תוכנת מחשב לשימוש בקשר לציוד בדיקה; תוכנת 
מחשב לשימוש בקשר לחיישני הדמאה ומערכת ליישומים 

שונים; הנכללים כולם בסוג 09. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 10 סוג: 10

Breast scanning device for the early detection of 
cancer; included in class 10.

מכשיר סריקת שד לגילוי מוקדם של סרטן; הנכלל בסוג 10.     
                                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 47831/08/2015



Ownersבעלים

Name: VAYYAR IMAGING LTD. שם: ואיאר הדמאה בע"מ

Address: 11 Altalef Abraham, P.O.B. 325, Yehud, 
5621608, Israel

כתובת : אלטלף אברהם 11, ת.ד. 325, יהוד, 5621608, ישראל

חברה פרטית מוגבלת

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

ט"ז אלול תשע"ה - 47931/08/2015



VAYYAR

Trade Mark No. 263243 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1204127 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: VAYYAR IMAGING LTD. שם: ואיאר הדמאה בע"מ

Address: 11 Altalef Abraham, P.O.B. 325, Yehud, 
5621608, Israel

כתובת : אלטלף אברהם 11, ת.ד. 325, יהוד, 5621608, ישראל

חברה פרטית מוגבלת

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for scanning anomalies in different 
materials;  apparatus for scanning of foreign objects, 
dielectric materials, detection of security breaches 
and fraudulent properties of materials; Laboratory 
equipment, namely, RF (radio frequency) test and 
measurement instruments for generating, receiving 
and analyzing RF signals;  electronic Imaging 
sensors; imaging systems which allow for scanning 
of foreign objects and dielectric materials; imaging 
devices for personal and industrial use to detect 
objects inside different materials and for non-
destructive testing; calibration devices  for calibrating 
scientific tests and measurement instruments, 
medical imaging devices and apparatus for testing 
chemical samples, biological samples and fluids; 
analog voltage and current multimeters; apparatus 
and equipment for testing power, voltage, current, 
impedance, inductance, capacitance, and resistance 
meters; electronic frequency counters; wire based 
and wireless based communications equipment 
testers; Cell-site radio frequency (RF) testers; 3D and 
2D RF (radio frequency) based scanning devices to 
allow scanning of objects and creating digital images 
and models; chemical and biological analytical 
systems and equipment; computer software for use 
in connection with test equipment; computer software 
for use in connection with imaging sensors and 
system for different applications; all included in class 
09.

מתקן לסריקת חריגות בחומרים שונים; מתקן לסריקה של 
גופים זרים, חומרים לא מוליכי -חשמל, גילוי של פרצות 

ביטחוניות ומאפיינים שקריים של חומרים; ציוד מעבדה, דהיינו, 
כלי מדידה ובדיקת תדרי רדיו ליצירה, קבלה וניתוח אותות 
תדרי רדיו; חיישני הדמאה אלקטרוניים; מערכות הדמאה 

המאפשרות סריקה של גופים זרים וחומרים לא מוליכי -חשמל; 
מכשירי הדמאה

לשימוש אישי ותעשייתי לגילוי גופים בתוך חומרים שונים 
ולבדיקות אל הרס; מכשירי כיול לכיול מבחנים מדעיים וכלי 
מדידה, מכשירי ומתקני הדמאה רפואיים לבדיקה דגימות 

כימיות, דגימות ביולוגיות ונוזלים; רב-מודד אנלוגי לזרם ומתח 
חשמליים; מתקן וציוד לבדיקת הספק, מתח, זרם, התנגדות, 
השראה, קיבוליות, ומודדי התנגדות; מדי תדירות אלקטרוניים; 
בודקי ציוד תקשורת חוטיים ואל -חוטיים; בודקי תדירות רדיו 
באתרי אנטנות סלולאריות; מכשירי סריקה מבוססי תדירות 
רדיו דו ממדיים ותלת ממדיים המאפשרים סריקה של גופים 
ויצירת הדמיות ומודלים דיגיטאליים; מערכות וציוד ניתוח כימי 
וביולוגי; תוכנת מחשב לשימוש בקשר לציוד בדיקה; תוכנת 
מחשב לשימוש בקשר לחיישני הדמאה ומערכת ליישומים 

שונים; הנכללים כולם בסוג 09.                                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 10 סוג: 10

Breast scanning device for the early detection of 
cancer; included in class 10.

מכשיר סריקת שד לגילוי מוקדם של סרטן; הנכלל בסוג 10.     
                                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 48031/08/2015



Trade Mark No. 263282 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1193366 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Address: No. 43 Fumin Road, Ruicheng County, Shanxi 
Province, People's Republic of China

(China Limited Liability Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pastilles for pharmaceutical purposes; medicinal 
infusions; ointments for pharmaceutical purposes; 
cachets for pharmaceutical purposes; adhesive 
plasters for medical purposes;   babies' napkin-pants 
[diaper-pants]; first-aid boxes, filled.

ט"ז אלול תשע"ה - 48131/08/2015



Trade Mark No. 263333 מספר סימן

Application Date 25/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1193767 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

Switzerland, 03/05/2013, No. 645798 שוויץ, 03/05/2013, מספר 645798

Class: 3 סוג: 3

ט"ז אלול תשע"ה - 48231/08/2015



MALDINI

Trade Mark No. 263415 מספר סימן

Application Date 24/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. AND MALDINI LTD שם: א. מלדיני בע"מ

Address: 2 Hshunit St., P.O.B. 71, Herzlia pituach, Arena 
Mall, Israel

כתובת : השונית 2 קניון ארנה, ת.ד. 71, הרצליה פיתוח, ישראל

חברה פרטית

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

Clothing and footwear; all included in class 25 מוצרי הלבשה והנעלה; הנכללים כולם בסוג 25               

ט"ז אלול תשע"ה - 48331/08/2015



חיים חדשים

Trade Mark No. 263575 מספר סימן

Application Date 03/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEW LIFE-SURROGACY TAMAR & SIGAL LTD שם: חיים חדשים -פונדקאות תמר וסיגל בע"מ

Address: Habarzel 38, Tel Aviv Yafo, Israel כתובת : הברזל 38, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gissin & Co., Adv.

Address: 38 Habarzel St. Ramat Hachyal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: גיסין ושות', עו"ד

כתובת : רח' הברזל 38 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Personal guidance and legal counseling for the 
purposes of surrogacy (not including medical 
counseling); introductory and match-making services 
for the purpose of surrogancy. 

יעוץ וליווי אישי ומשפטי למטרות פונדקאות (לא כולל יעוץ 
רפואי); שירותי הכרויות למטרת פונדקאות.                           
                                                                                    

                                                      

ט"ז אלול תשע"ה - 48431/08/2015



Trade Mark No. 263576 מספר סימן

Application Date 03/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEW LIFE-SURROGACY TAMAR & SIGAL LTD שם: חיים חדשים -פונדקאות תמר וסיגל בע"מ

Address: הברזל 38, תל אביב-יפו, ישראל כתובת : הברזל 38, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gissin & Co., Adv.

Address: 38 Habarzel St. Ramat Hachyal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: גיסין ושות', עו"ד

כתובת : רח' הברזל 38 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Personal guidance and legal counseling for the 
purposes of surrogacy (not including medical 
counseling); introductory and match-making services 
for the purpose of surrogancy

יעוץ וליווי אישי ומשפטי למטרות פונדקאות (לא כולל יעוץ 
רפואי); שירותי הכרויות למטרת פונדקאות.                           
                                                                                    

                                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 48531/08/2015



Trade Mark No. 263630 מספר סימן

Application Date 20/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1194593 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fashion One Television LLC

Address: 246 West Broadway, New York, NY 10013, 
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: 38 סוג: 38

Television broadcasting.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 Union, 20/06/2013, No. 011918811 האיחוד האירופי, 20/06/2013, מספר 011918811

Class: 38 סוג: 38

ט"ז אלול תשע"ה - 48631/08/2015



AUSSIERES

Trade Mark No. 263724 מספר סימן

Application Date 17/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: DOMAINE D'AUSSIERES

Address: Domaine d'Aussieres, Narbonne, 1110, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 4612002, 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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers        משקאות אלכוהוליים, למעט בירות

ט"ז אלול תשע"ה - 48731/08/2015



CELLCARE

Trade Mark No. 263754 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: HGST Netherlands B.V.

Address: Herikerbergweg 238, Luna AreaA, 
Amersterdam, 1101CM, Netherlands

Netherlands Private 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

Computer software and firmware for improving 
endurance and performance of solid-state drives; 
computer hardware for improving endurance and 
performance of solid-state drives.

תוכנה וקושחת מחשב לשיפור עמידותם וביצועיהם של כוננים 
קשיחים; חומרת מחשב לשיפור עמידותם וביצועיהם של כוננים 
קשיחים.                                                                         

                                                

ט"ז אלול תשע"ה - 48831/08/2015



קוסנטיקס

Trade Mark No. 263757 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention or 
treatment of diseases and disorders of the nervous 
system, the immune system, the cardio-vascular 
system, the metabolic system, the respiratory 
system, the musculo-skeletal system and the 
genitourinary system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of inflammatory disorders; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
oncology, hematology and in tissue and organ 
transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders, pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders and diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases and 
disorders caused by bacteria, autoimmune diseases 
and disorders, kidney diseases and disorders, 
diabetes; antifungal, anti-infective, antiviral 
preparations and antibiotics; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה או לטיפול במחלות והפרעות במערכת 
העצבים, במערכת החיסון,  במערכת הלב וכלי הדם, במערכת 
המטבולית, במערכת הנשימה, במערכת השלד והעצמות 
ובמערכת אברי המין ודרכי השתן; תכשירי רוקחות לטיפול 
בהפרעות דלקתיות; תכשירי רוקחות לשימוש בדרמטולוגיה, 

באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלות איברים ורקמות, 
באופתלמולוגיה ובהפרעות בתחום הגסטרואנטרולוגי, תכשירי 
רוקחות למניעה וטיפול בהפרעות ובמחלות עיניים; תכשירי 
רוקחות לטיפול במחלות והפרעות הנגרמות מחיידק, מחלות 
והפרעות במערכת החיסון, מחלות והפרעות בכליות, סכרת; 

נוגדי פטריות, נוגדי דלקת, תכשירים ואנטיביוטיקה 
אנטויראליים; הנכללים כולם בסוג 5.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ז אלול תשע"ה - 48931/08/2015



Trade Mark No. 263758 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention or 
treatment of diseases and disorders of the nervous 
system, the immune system, the cardio-vascular 
system, the metabolic system, the respiratory 
system, the musculo-skeletal system and the 
genitourinary system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of inflammatory disorders; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
oncology, hematology and in tissue and organ 
transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders, pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders and diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases and 
disorders caused by bacteria, autoimmune diseases 
and disorders, kidney diseases and disorders, 
diabetes; antifungal, anti-infective, antiviral 
preparations and antibiotics; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה או לטיפול במחלות והפרעות במערכת 
העצבים, במערכת החיסון,  במערכת הלב וכלי הדם, במערכת 
המטבולית, במערכת הנשימה, במערכת השלד והעצמות 
ובמערכת אברי המין ודרכי השתן; תכשירי רוקחות לטיפול 
בהפרעות דלקתיות; תכשירי רוקחות לשימוש בדרמטולוגיה, 

באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלות איברים ורקמות, 
באופתלמולוגיה ובהפרעות בתחום הגסטרואנטרולוגי, תכשירי 
רוקחות למניעה וטיפול בהפרעות ובמחלות עיניים; תכשירי 
רוקחות לטיפול במחלות והפרעות הנגרמות מחיידק, מחלות 
והפרעות במערכת החיסון, מחלות והפרעות בכליות, סכרת; 

נוגדי פטריות, נוגדי דלקת, תכשירים ואנטיביוטיקה 
אנטויראליים; הנכללים כולם בסוג 5.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ז אלול תשע"ה - 49031/08/2015



HP SLATE VOICE TAB

Trade Mark No. 263760 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 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

Computers, personal computers, laptop computers, 
notebook computers, desktop computers, tablet 
computers, handheld computers, all-in-one 
computers, computer hardware; wireless 
communication devices for voice, data or image 
transmission; digital phones; internet phones; mobile 
phones; cell phones; computer peripherals; all 
included in class 9.

מחשבים, מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מחשבים נישאים, 
מחשבים נייחים, מחשבי טאבלט, מחשבי כף יד, מחשבי הכול 
באחד, חומרת מחשב; התקני תקשורת אלחוטיים להעברה של 
קול, נתונים או תמונות; טלפונים דיגיטליים; טלפוני אינטרנט; 
טלפונים ניידים; טלפונים סלולאריים; ציוד היקפי 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., 14/10/2013, No. 86090462 ארה"ב, 14/10/2013, מספר 86090462

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 49131/08/2015



Trade Mark No. 263778 מספר סימן

Application Date 11/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MACCABI DEVELOPMENT AND MANAGMENT 
LTD.

שם: מכבי יזמות וניהול בע"מ

Address: 2 Koifman St., Tel Aviv, 68012, Israel כתובת : רחוב קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

Address: 18 Raoul Wallenberg Street, Building D, Tel 
Aviv, 6971915, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : רח' ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eye glasses; sunglasses; frames for glasses; 
eyewear cases; optical lenses; contact Ienses; 
accessories for poor visibility; all included in class 9

משקפי ראייה; משקפי שמש; מסגרות משקפיים; נרתיקי 
משקפיים; עדשות אופטיות; עדשות מגע; אביזרים לראייה 

ירודה; הכלולים כולם בסוג 9                                               
    

ט"ז אלול תשע"ה - 49231/08/2015



sky

Trade Mark No. 263779 מספר סימן

Application Date 11/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MACCABI DEVELOPMENT AND MANAGMENT 
LTD.

שם: מכבי יזמות וניהול בע"מ

Address: רחוב קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל כתובת : רחוב קויפמן 2, תל אביב, 68012, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

Address: 18 Raoul Wallenberg Street, Building D, Tel 
Aviv, 6971915, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : רח' ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, 
6971915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eye glasses; sunglasses; frames for glasses; 
eyewear cases; optical lenses; contact Ienses; 
accessories for poor visibility; all included in class 9

משקפי ראייה; משקפי שמש; מסגרות משקפיים; נרתיקי 
משקפיים; עדשות אופטיות; עדשות מגע; אביזרים לראייה 

ירודה; הכלולים כולם בסוג 9                                               
    

ט"ז אלול תשע"ה - 49331/08/2015



Weaving Health into Everyday Life.

Trade Mark No. 263792 מספר סימן

Application Date 20/03/2014 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1237348 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 in medical 
devices including for diagnostic and for monitoring 
equipment; all included in class 9.

תוכנה לניתוח, שמירה ודיווח של מדידות פיזיולוגיות שנמדדות 
ע"י חיישנים, דהיינו,חיישנים טקסטיליים; חיישנים המשמשים 
ציוד ומכשור רפואי לרבות לציוד . לאבחון ולניטור; הנכללים 

כולם בסוג 9.                                                                   
                                        

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely diagnostic equipment, 
monitoring and warning; Diagnostic medical 
equipment for monitoring and for 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 1. 

ציוד ומכשור רפואי, דהיינו ציוד אבחון, ניטור והתראה; ציוד 
רפואי לאבחון, לניטור ולהתראה שהם חלק מפריט לבוש 

כלומר,שהם מובנים לתוך פריט לבוש או שהם מחוברים לפריט 
לבוש; הנכללים כולם בסוג .10                                           
                                                                                    

                                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing articles, including knitted and woven; All 
included in Class 25.

דברי הלבשה, לרבות פריטי הלבשה סרוגים וארוגים; הנכללים 
כולם בסוג 25.             

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.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ט"ז אלול תשע"ה - 49431/08/2015



Trade Mark No. 263813 מספר סימן

Application Date 30/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1195503 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Autodesk, Inc.

Address: 111 McInnis Parkway, San Rafael CA 94903, 
U.S.A.

(Delaware, United States 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: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application that enables users to manage the 
creating, viewing, editing and sharing of images and 
related digital content; downloadable software in the 
nature of a mobile application for use in creating, 
viewing, editing and sharing of images and related 
digital content.

Class: 42 סוג: 42

Hosting a website featuring technology that enables 
users to manage the creating, viewing, editing and 
sharing of images and related digital content; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for use in creating, viewing, editing and 
sharing of images and related digital content.

ט"ז אלול תשע"ה - 49531/08/2015



Trade Mark No. 263863 מספר סימן

Application Date 24/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0870749 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Leasing of computers including computer peripherals 
and computer software.

Class: 38 סוג: 38

Communication filed by computer, namely, electronic 
transmission of data and documents via computer, 
delivery of messages by electronic transmission.

Class: 42 סוג: 42

Computer consultation, design, testing, research and 
advisory services; research and development of 
computer hardware and software; maintenance and 
repair of computer software applications; updating of 
computer software; computer programming services; 
providing information concerning computers and 
computer software over computer networks and 
global communication networks; computer services, 
namely, hosting web sites and providing web site 
operation and management services to others; 
computer services, namely, providing search engines 
for obtaining data on computer networks and global 
communication networks.

ט"ז אלול תשע"ה - 49631/08/2015



קריסטליס
Crystalys

Trade Mark No. 263883 מספר סימן

Application Date 20/03/2014 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1248850 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Panaxia Ltd שם: פנאקסיה בע"מ

Address: 1 Bat Sheva, P.O.B. 6146, LOD, 7116002, 
Israel

כתובת : בת שבע 1, ת.ד. 6146, לוד, 7116002, ישראל

514326206

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cosmetic and aesthetic restoration and augmentation 
products that are injections including dermal fillers for 
wrinkle treatments or volume increasing.

תכשירים קוסמטיים ואסתטיים לשיקום והגדלה, דהיינו, זריקות 
הכוללות חומרי מילוי לעור לצורך טיפול בקמטים או הוספת 
נפח.                                                                           

ט"ז אלול תשע"ה - 49731/08/2015



DOCTOR X

Trade Mark No. 263906 מספר סימן

Application Date 24/03/2014 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1227648 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: TabTale Ltd. שם: טאבטייל בע"מ

Address: 24 Raoul Wallenberg Street, Building D, Tel-
Aviv, 6971924, Israel

כתובת : ראול ולנברג 24, בניין D, תל אביב-יפו, 6971924, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game programs and software applications 
for mobile devices and computers; video game 
software; video game program; electronic game 
software; all included in class 9

תוכנות משחקי מחשב ואפליקציות עבור מכשירים ניידים 
ומחשבים; תוכנת משחקי וידיאו; תכניות משחקי וידיאו; תוכנות 
משחק אלקטרוניות; הנכללים כולם בסוג 9                             

                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 49831/08/2015



Trade Mark No. 264062 מספר סימן

Application Date 30/03/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting services; business consulting 
services in the field of online advertising; Business 
services, namely, providing computer databases in 
connection with the online and mobile advertising 
campaigns of others; business monitoring and 
consulting services, namely, online media monitoring 
services in connection with online and mobile 
advertising campaigns of others; Collection and 
compilation of information into computer databases in 
the field of online and mobile advertising; Providing a 
secured access database in connection with the 
advertising campaigns of others; Online media 
monitoring services using computer software to 
monitor online activity occurring through direct and 
third-party ad tags and cookies in connection with the 
advertising campaigns of others

שירותי ייעוץ עסקי; שירותי ייעוץ עסקי בתחום הפרסום המקוון; 
שירותים עסקיים, דהיינו, אספקת מאגרי נתונים ממוחשבים 

בהקשר של מסעות פרסום מקוונים ולניידים של אחרים; שירותי 
ניטור וייעוץ עסקי, דהיינו, שירותי ניטור מדיה מקוונת הקשורים 
במסעות פרסום מקוונים ולניידים של אחרים; איסוף וצבירה של 
מידע אל תוך מאגרי נתונים ממוחשבים בתחום פרסום מקוון 
ולניידים; אספקת מאגר נתונים בעל גישה מאובטחת בהקשר 
של מסעות פרסום של אחרים; שירותי ניטור מדיה מקוונת 
המשתמשים בתוכנת מחשב על מנת לנטר פעילות מקוונת 
המתבצעת דרך תגיות פרסום ועוגיות (cookies) ישירות 

וצד-שלישי בהקשר של מסעות פרסום של אחרים.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, on-line scanning, 
detecting, and quarantining viruses and malware in 
connection with the online advertising campaigns and 
websites of others; Computer services, namely, on-
line monitoring, detecting, and quarantining viruses 
and malware in connection with the online and 
mobile advertising campaigns of others; Design and 
development of electronic data security systems; 
Computer services, namely, providing electronic data 
security services in connection with advertising 
campaigns, websites, and mobile websites; Quality 
management services, namely, quality evaluation 
and analysis, quality assurance, and quality control, 
in the field of online and mobile advertising; providing 
use of online non-downloadable software and 
applications for use in connection with the online and 
mobile advertising campaigns of others; Software as 
a service (SAAS) services for use in connection with 
monitoring the performance of online and mobile 
advertising campaigns

שירותי מחשב, דהיינו, סריקה, גילוי והסגר מקוונים של ווירוסי 
מחשבים ותוכנות זדוניות (malware) הקשורים למסעות 
פרסום מקוונים ואתרי אינטרנט של אחרים; שירותי מחשב, 

דהיינו, ניטור, גילוי והסגרה מקוונים של ווירוסי מחשב ותוכנות 
זדוניות הקשורים למסעות פרסום מקוונים ולניידים של אחרים; 
עיצוב ופיתוח של מערכות ביטחון מידע אלקטרוני; שירותי 

מחשב, דהיינו, אספקת שירותי בטחון מידע אלקטרוני בהקשר 
של מסעות פרסום, אתרי אינטרנט, ואתרים של מכשירים 

ניידים; שירותי ניהול איכות, דהיינו, הערכה וניתוח של איכות, 
אבטחת איכות, ובקרת איכות, בתחום הפרסום המקוון ולניידים; 

אספקת שימוש בתוכנות וביישומים מקוונים שאינם ניתנים 
להורדה לשימוש בהקשר למסעות פרסום מקוונים ולניידים של 
אחרים; שירותי תוכנה כשירות (SAAS) לשימוש בהקשר 

לניטור ביצועים של מסעות פרסום מקוונים ולניידים.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

ט"ז אלול תשע"ה - 49931/08/2015



 Owners

Name: DCCO, LLC

Address: 1749 Old Meadow Road, Suite 500, McLean, 
Virginia, 22102, U.S.A.

Virginia Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

ט"ז אלול תשע"ה - 50031/08/2015



INFIBOND

Trade Mark No. 264096 מספר סימן

Application Date 01/04/2014 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1212042 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Infibond Ltd. שם: אינפיבונד בע"מ 

Address: 28   Habarzel   st., Tel-Aviv, 69710, Israel כתובת : הברזל 28, תל אביב, 69710, ישראל

חברה פרטית 

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, 4612002, 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: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, data 
transmission and reception services via 
telecommunication networks; electronic exchange of 
voice, data, audio, video, text and graphics; Audio 
and video broadcasting services over the Internet or 
other communications network, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and 
video clips; providing on-line chat rooms, listservers, 
and on-line forums for transmission of messages 
among computer users concerning user-defined 
content; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest .

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, העברת וקבלת נתונים דרך 
רשתות תקשורת; המרה אלקטרונית של קול, נתונים, אודיו, 

וידאו, טקסט וגרפיקה; שירותי שידור אודיו ווידאו דרך 
האינטרנט או רשת תקשורת אחרת, דהיינו, העלאת, פרסום, 
הצגת, חשיפת, תיוג והעברת מידע באופן אלקטרוני, אודיו, 
ווידאו קליפים; הספקת חדרי צ'אט מקוונים, רשימות דיוור, 
ופורומים מקוונים להעברת מסרים בין משתמשי מחשב 

הנוגעים לתוכן הגדרת משתמש; הספקת חדרי צ'אט מקוונים 
ולוחות מודעות אלקטרוניים להעברת מסרים בין משתמשים 
בתחום התעניינות כללי.                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 42 סוג: 42

Application service provider (ASP) featuring software 
to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet, 
mobile phones, tablets, hand held communication 
devices or other communications network

שירות הספקת יישום (אי.סי.פי) באמצעות תוכנה המאפשרת 
העלאה, פרסום, מראה, הצגה, תיוג, בלוגים, שיתוף או בדרך 

אחרת המספקת תקשורת או מידע אלקטרוני באמצעות 
אינטרנט, טלפונים ניידים, מחשבי לוח, התקני תקשורת כף יד 
או ברשתות תקשורת אחרות                                               
                                                                                    

    

ט"ז אלול תשע"ה - 50131/08/2015



VLBS

Trade Mark No. 264099 מספר סימן

Application Date 01/04/2014 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1232310 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 3100401, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 3100401, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; 
Computer software for mobile phones, personal 
computers and handheld computers, namely, 
software for enabling users to find information about 
entertainment, sporting, cultural and community 
events for use in augmented reality applications; 
information display systems comprised of computer 
hardware and visual displays for use in augmented 
reality and virtual reality applications, and computer 
hardware and software for displaying augmented 
reality and virtual reality imagery, and component 
parts; Communication and telecommunication 
apparatus and instruments, namely, PDAs, 
smartphones, tablet PCs, head-mounted video 
displays, head-mounted optical see-through displays; 
all included in class 09.

תוכנת מחשב לאיסוף, עריכה, סידור, שינוי, סימון, שידור, 
אחסון ושיתוף נתונים ומידע; תוכנת מחשב לטלפונים ניידים, 
מחשבים אישיים ומחשבי כף-יד, דהיינו, תוכנה המאפשרת 
למשתמשים למצוא מידע לגבי אירועי בידור, ספורט, תרבות 
וקהילה לשימוש באפליקציות מציאות רבודה; מערכות הצגת 

מידע הכוללות חומרת מחשב וצגים ויזואליים לשימוש 
באפליקציות מציאות רבודה ומציאות מדומה, וחומרת ותוכנת 
מחשב להצגת מציאות רבודה ודמויי מציאות מדומה, וחלקי 
רכיבים; התקנים וכלים לתקשורת ולטלקומוניקציה, דהיינו, 
עזרים דיגיטאליים אישיים (פי.די.איי.אס), טלפונים חכמים, 
טאבלטים פי.סי, צגי וידאו ללבישה על הראש, צגים שקופים 

אופטיים ללבישה על הראש; הנכללים כולם בסוג 09.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

ט"ז אלול תשע"ה - 50231/08/2015



TRAFODION

Trade Mark No. 264101 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 data management in the fields 
of ecommerce and customer relationship 
management; computer software for enabling the 
storage and retrieval of information to support 
business transaction processing; computer software; 
all included in class 9.

תוכנת מחשב לניהול נתונים בתחומים של מסחר אלקטרוני 
וניהול קשרי לקוחות; תוכנת מחשב המאפשרת אחסון ואחזור 
מידע לתמיכה בעיבוד טרנזקציות עסקיות; תוכנת מחשב; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                            

Class: 42 סוג: 42

Non-downloadable software as a service for data 
management in the fields of ecommerce and 
customer relationship management; software design 
services; all included in class 42.

תוכנה שלא ניתנת להורדה כשירות לניהול נתונים בתחומים של 
מסחר אלקטרוני וניהול קשרי לקוחות; שירותי עיצוב תוכנה; 

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., 07/11/2013, No. 86/112,942 ארה"ב, 07/11/2013, מספר 86/112,942

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 50331/08/2015



Trade Mark No. 264108 מספר סימן

Application Date 01/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZARUBI PITZUCHAI HAGALIL LTD. שם: זארובי פיצוחי הגליל בע"מ

Address: Hataasia St. 14, P.O.B. 1132, Afula, 1857611, 
Israel

כתובת : התעשייה 14, ת.ד. 1132, עפולה, 1857611, ישראל

כן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and 
milk products; edible oils and fats.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב 

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל. כולל פיצוחים ואגוזים קלויים.   
                        

Class: 30 סוג: 30

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

קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה; אורז; טפיוקה וסגו; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים; גלידות; 
סוכר, דבש; נופת; שמרים, אבקת אפייה; מלח; חרדל, חומץ, 
רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח. כולל מוצרי אפיה כגון: 

קוקוס, פרג, שומשום (יתכן שמסווג ב 31).
     

Class: 31 סוג: 31

Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt.

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; בעלי חיים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים 
ופרחים חיים; מזון לבעלי חיים, לתת. כולל פיצוחים ואגוזים 

טבעיים.
                                                     

ט"ז אלול תשע"ה - 50431/08/2015



שוופס 22
SCHWEPPES 22

Trade Mark No. 264109 מספר סימן

Application Date 03/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JAFORA TABORI LTD. שם: יפאורה תבורי בע"מ

Address: Gad Feinstein Road, P.O.B. 2340, Rehovot, 
76120, Israel

כתובת : דרך גד פיינשטיין, ת.ד. 2340, רחובות, 76120, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; 
flavored drinking water, vegetable drinks and 
vegetable juices; soft beverages; soda beverages; 
ciders; all included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקאות מירקות ומיצי 
ירקות; משקאות קלים; משקאות מוגזים; סיידרים; הנכללים 

כולם בסוג 32.                                                                 
                                                      

ט"ז אלול תשע"ה - 50531/08/2015



Trade Mark No. 264118 מספר סימן

Application Date 27/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Neta Wolpe שם: נטע וולפה

Address: 14 Zichron Yaakov St, Tel Aviv, Israel כתובת : זכרון יעקב 14, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Elad Tsabari, Adv.

Address: Habarzel st 24, Tel Aviv, 6971034, Israel

שם: אלעד צברי, עו"ד

כתובת : הברזל 24, תל אביב, 6971034, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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

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

אבנים יקרות                                             

ט"ז אלול תשע"ה - 50631/08/2015



NBK

Trade Mark No. 264119 מספר סימן

Application Date 03/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: NABEYA BI-TECH KABUSHIKI KAISHA

Address: 1, Toko-Taichi, Seki-shi, Gifu-ken, 501-3939, 
Japan

(a Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal hardware; cut nails; nails; pegs of metal; 
washers of metal; nuts of metal; screws of metal; 
tacks of metal; metal plugs; bolts of metal; metal 
rivets. 

כלי מתכת; מסמרים חתוכים; מסמרים; יתדות של מתכת; 
מכונות כביסה ממתכת; אומים ממתכת; ברגים ממתכת; נעצים 
ממתכת; אטמי מתכת; ברגים ממתכת; מסמרות מתכת.           

                  

Class: 20 סוג: 20

Non-metal nails, wedges, nuts, screws, tacks, bolts 
and rivets; washers of plastic; non-metal threaded 
fasteners, non-metal sash fasteners for windows, 
door fasteners not of metal. 

מסמרים, טריזים, אומים, ברגים, נעצים, בריחים ומסמרות, 
שאינם ממתכת; דיסקיות פלסטיק; סוגרים מתוברגים, לא 
ממתכת, סגרים לא מתכתיים למסגרות של חלונות הרמה, 

סוגרים לדלת שאינם ממתכת. 

   

ט"ז אלול תשע"ה - 50731/08/2015



CLEARSIGHT

Trade Mark No. 264124 מספר סימן

Application Date 03/04/2014 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 instruments for use in non-invasive blood 
pressure monitoring, namely finger cuff sensor 
assemblies.

כלים רפואיים לשימוש בניטור לחץ דם שאינו פולשני, דהיינו 
הרכבי חיישן שרוולית אצבע.                                              

            

ט"ז אלול תשע"ה - 50831/08/2015



Trade Mark No. 264172 מספר סימן

Application Date 24/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197346 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Baby Brezza Enterprises LLC

Address: 250 Passaic Street, Newark NJ 07104, U.S.A.

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Baby formula mixer, namely, electrical appliance that 
mixes water with baby formula.

ט"ז אלול תשע"ה - 50931/08/2015



Trade Mark No. 264182 מספר סימן

Application Date 09/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197449 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bill & Melinda Gates Foundation

Address: 440 5th Ave. N., Seattle WA 98109, U.S.A.

(Washington, United States Trust)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Point of care diagnostic apparatus for the diagnosis 
of infectious diseases.

Class: 44 סוג: 44

Medical services in the field of infectious disease 
diagnostics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 11/07/2013, No. 86007514 ארה"ב, 11/07/2013, מספר 86007514

Class: 10 סוג: 10

U.S.A., 11/07/2013, No. 86007520 ארה"ב, 11/07/2013, מספר 86007520

Class: 44 סוג: 44

ט"ז אלול תשע"ה - 51031/08/2015



Trade Mark No. 264183 מספר סימן

Application Date 24/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197462 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal valves not being parts of machines; manually 
operated metal valves; gate valves; balancing valves; 
flow detection valves; junctions for pipes; check 
valves; non-return valves; oblique valves; impurity-
collecting junctions for pipes and tubes; globe valves; 
standing valves; collectors for pipes; expansion 
joints; quick-release couplings for pipes; curved joints 
for pipes; pipe plugs; pipe muffs; manifolds of metal 
for pipelines; brackets of metal; brackets of metal for 
meters; metal nuts; keys; metal covers and unions for 
pipes; ring shakes and unions; safety caps for valves; 
adaptors for pipes; valve extensions; diverter valves; 
pressure surge dampers; shutoff valves of metal, 
other than parts of machines; pipe expanders; meter 
fittings; boxes and/or doors of metal; watering wells 
of metal; brackets for ball-valve meters; ball joints; 
valve bodies; impurity filters; hand wheels for valves; 
cork plugs for valves; shutters for valves; handles for 
valves; valve balls; roses for valves; diverters for 
valves; covers for for valves included in this class.

Class: 7 סוג: 7

Valves for machines; valve actuators; pneumatic 
valve actuators; pressure valves (parts of machines); 
gates (parts of machines); power operated valves; 
valves for machines; engine valves; pressure 
reducers; drain cocks.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for monitoring, controlling and regulating 
valves and parts of valves; electrical valve actuators; 
switchboxes (electricity); junction and/or dividing 
boxes; pressure indicators for valves; flow indicators 
for valves; electric control valves; junction boxes; 
solar collectors for electricity generation; electronic 
apparatus for measuring the balance of installations; 
pressure measuring apparatus; thermostats; 
electrovalves; seismic switches; flow measurement 
valves; flow measuring valves; pressure gauges for 
pipes; temperature gauges for pipes.

ט"ז אלול תשע"ה - 51131/08/2015



Class: 11 סוג: 11

Ball valves, part of steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, sanitary, heating or 
water installations; thermostatic valves; valves and 
parts for sanitary, heating or water installations; air 
and/or water filters; taps; mixer taps; hydrants; gate 
valves, part of steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, sanitary, heating or 
water installations; balancing valves, part of steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
sanitary, heating or water installations; regulating and 
safety accessories for water apparatus; junction 
systems for fan convectors; check valves, part of 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, sanitary, heating or water installations; 
non-return valves, part of steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, sanitary, heating or 
water installations; oblique valves, part of steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, sanitary, 
heating or water installations; fittings for valves 
included in this class; stop cocks or globe valves, 
part of steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, sanitary, heating or water 
installations; standing valves, part of steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
sanitary, heating or water installations; expansion 
joints, part of steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, sanitary, heating or 
water installations; quick-release couplings, part of 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, sanitary, heating or water installations; 
curved joints, part of steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, sanitary, heating or 
water installations; pipe plugs, part of steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
sanitary, heating or water installations; taps; lockable 
handles for valves, part of steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, sanitary, 
heating or water installations; safety caps for valves, 
part of steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, sanitary, heating or water 
installations; extensions for ball valves, part of steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
sanitary, heating or water installations; diverter 
valves, part of steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, sanitary, heating or 
water installations; pressure surge dampers, part of 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, sanitary, heating or water installations; 
mixing valves, part of steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, sanitary, heating or 
water installations; shutoff valves; air filtering 
installations, water filtering installations, filters for 
extractor hoods; mixer faucets for water pipes; mixer 
showers; thermostatic mixing valves; fittings for gas 
pipes for gas meters; fittings for water pipes for water 
maters; water pistols for plumbing as part of water 
conduits installations; water hydrants; de-icing taps; 
outflow cocks; ball cocks; safety valves, part of steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
sanitary heating or water installations; solar 
collectors; thermostatic control valves.

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

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

Name: CAV. UFF. GIACOMO CIMBERIO S.P.A.

Address: Via Torchio, 57, I-28017 SAN MAURIZIO 
D'OPAGLIO (NO), Italy

(Italy Joint-stock Company)

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

Italy, 28/02/2012, No. MI2012C002075 MI2012C002075 איטליה, 28/02/2012, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11
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Trade Mark No. 264184 מספר סימן

Application Date 10/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197463 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

advertising via the Internet; provision of advertising 
space; provision of space on web sites for advertising 
goods and services; organisation, arrangement and 
conducting of exhibitions, events and conferences for 
commercial or advertising purposes; operation and 
supervision of membership schemes; promotional 
activities relating to loyalty award schemes, incentive 
award schemes and frequent buyer programmes; 
organisation, operation and supervision of incentive 
and loyalty schemes and frequent buyer 
programmes; data processing; provision of business 
information; retail services connected with the sale of 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, toilet waters, 
after-shave lotions, eau de cologne, flower oils and 
scented waters, flower perfumes, antiperspirants, 
deodorants for personal use, deodorant soaps for 
body and feet, incense, bath salts and preparations, 
bath oils, bath foams, shower gels, medicated soaps, 
non-medicated toilet preparations, toiletries, talcum 
powders, hair care preparations, shampoos, hair 
conditioners, hair dyes and hair sprays, depilatory 
preparations, shaving preparations, skin care 
preparations, oils, creams, lotions, gels and powders 
for the skin, make-up and make-up removing 
preparations, cosmetic kits, cosmetic dyes, cosmetic 
body paint, eyebrow cosmetics and preparations, 
lipsticks, nail polish and nail preparations, cosmetic 
pencils, cotton wool for cosmetic purposes, transfers 
(decorative) for cosmetic purposes, sun tanning 
preparations, toothpaste, mouth washes, detergents, 
fabric softeners, air fresheners consisting of perfume 
products, potpourris, boot cream, boot polish, creams 
for leather, car cleaning preparations, windscreen 
cleaning liquids, candles and wicks for lighting, 
plasters, materials for dressings, vitamins, food 
supplements, common metals and their alloys, metal 
building materials, transportable buildings of metal, 
ironmongery, small items of metal hardware, pipes 
and tubes of metal, safes, ores, badges, vehicle 
badges, signs, plaques, number plates, ornaments, 
figurines, statues and statuettes, works of art, money 
boxes, trophies, bronzes, keys, key blanks key rings 
and key chains, locks, hand tools and implements 
(hand-operated), cutlery, razors, razor blades, 
shavers, shaving cases, manicure and pedicure 
implements and sets, scissors, penknives, scientific, 
nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
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instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images, magnetic data carriers, recording discs, 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers, fire-extinguishing apparatus, radios, 
televisions, electrical and electronic apparatus for 
use in the reception of satellite, terrestrial or cable 
broadcasts, video recorders, tape recorders, cassette 
players, record players, juke boxes, CD players, CD-
ROM players, DVD players, DVD recorders, MP3 
players, MP3 readers, audio and/or video file 
recorders and/or players, magnetic data carriers, 
recording discs, magnetic tapes for recording and 
reproducing sound or vision, audio recordings, video 
recordings, audio and video recordings, recorded 
programmes for television and for radio, motion 
picture films, animated cartoons, photographic 
transparencies and photographic and 
cinematographic films prepared for exhibition 
purposes, CDs, DVDs, and other digital recording 
media; CD ROMs, cassettes, video cassettes, 
gramophone and phonographic records, 
downloadable and streamable audio and video 
recordings, downloadable and streamable ring tones, 
music, MP3s, graphics, games and video images, 
screen savers, downloadable electronic publications, 
remote control apparatus, cameras, video cameras, 
cases for photographic apparatus and instruments, 
camera film, digital photo frames, anti-dazzle shades, 
glasses and visors, binoculars, prescription and non-
prescription eye glasses, spectacles and sunglasses 
and cases, chains, cords and frames therefor, 
containers for contact lenses, optical goods, 
holograms, compasses and barometers, bells, 
calculating machines, computers, portable 
computers, computer hardware and parts and fittings 
therefor, computer peripherals, mouse mats, wrist 
pads, computer mice, keyboard and screen covers, 
customised computer disks and CD-ROMs, computer 
software, computer programs, computer games 
programs, pre-recorded games on CD, software and 
any other recording media, downloadable computer 
software, electronic storage media, memory cards, 
customised storage boxes for electronic storage 
media, CDs, DVDs and disks, games for video game 
machines, home video game machines and 
amusement apparatus all for use with television 
receivers, telephones, mobile telephones, parts and 
accessories for mobile telephones, mobile telephone 
covers, mobile telephone cases, telephone 
answering apparatus, telephone recorders and 
telephones incorporating facsimile machines, smart 
cards, telephone cards, encrypted smart cards, 
encoded smart cards, encrypted telephone cards, 
encoded telephone cards, encrypted cards, encoded 
cards, magnetic identity cards, PDAs (personal digital 
assistants), time recording apparatus, magnets, 
magnifying glasses, measures and measuring 
instruments, mechanical signs, neon signs, sockets, 
plugs and switches, ticket dispensers, vehicle 
breakdown warning apparatus, apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
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purposes, apparatus and equipment for cooling, 
sterilizing, air-conditioning, air freshening, air 
purifying, water purifying, lights, electric Christmas 
tree lights, light fittings, luminaires, lamps, 
lampshades, lampshade holders, light diffusers, 
electric torches, pocket torches, torches for lighting, 
bathroom ware, vehicles, apparatus for locomotion 
by land, air or water, parts and fittings for vehicles, 
land vehicles and motor land vehicles and parts, 
components and fittings therefor, bicycles, cycles, 
tricycles and velocipedes and parts, components and 
fittings therefor, alarms for vehicles, bells for bicycles, 
bells for cycles, bells for tricycles, bells for 
velocipedes, carriers for bicycles, carriers for cycles, 
carriers for luggage, carriers for sailboards, carriers 
for surfboards, carriers for skis, carriers for tricycles, 
carriers for velocipedes, buggies, canoes, golf bag 
trolleys, golf carts, oars, paddles, parachutes, 
parachuting apparatus, perambulators, pushchairs, 
strollers, pumps for inflating tyres, roof bars, boxes, 
cases, linings, racks, all for vehicles, seat covers 
and/or shaped covers for vehicles, sledges, tyres, 
upholstery for vehicles, visors (strips) for vehicle 
screens, wheelbarrows, wheelchairs, wheeled 
carriers, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, watches and clocks, 
badges and bars for use with jewellery, earrings, 
keys and key rings, key blanks and key chains, 
trinkets and fobs, pins and pendants, jewellery 
charms, cases and boxes, buckles, busts and 
statues, candle sticks and candle extinguishers, cigar 
and cigarette holders, flasks and goblets, hat and 
shoe ornaments, matchboxes and match holders, 
works of art, napkin holders and napkin rings, 
tankards, urns and vases, nutcrackers, salt cellars 
and salt shakers, tie pins and clips, cuff links, coins 
and copper tokens, costume jewellery, silver 
ornaments, objects of imitation gold, medals, watch 
straps, musical instruments, paper, cardboard, 
printed matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites, instructional and 
teaching material, plastic materials for packaging, 
printers' type, printing blocks, newspapers, 
magazines, periodical publications, books, 
programme binders, manuals, writing or drawing 
books and pads, playing cards, cards, birthday cards, 
greeting cards, postcards, tickets, timetables, note 
pads and note books, photo engravings, albums, 
photograph albums, address books, cheque book 
holders, almanacs, holders, cases and boxes for 
pens, blotters and jotters, pens and pencils, pencil 
and pen holders, wooden pen sets, erasers and 
erasing products, pencil sharpeners, rulers, booklets, 
book markers and book ends, posters, letter trays, 
calendars, paper weights and paper clips, gift bags 
and bags for packaging, gift wrap, gift tags and 
packaging paper, envelopes, folders, labels, seals, 
blackboards and scrap books, height charts and 
charts, carrier bags and garbage bags, prints and 
pictures, ink and ink wells, paper knives, poster 
magazines, signs and advertisement boards, tapes 
and dispensers, diaries, hat boxes, pads of paper, 
stickers and stencils, beer mats, coasters, 
catalogues, decalcomanias, confetti, transfers and 
diagrams, drawing instruments and materials, paint 
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boxes and brushes, patterns and embroidery design, 
engravings and etchings, paper towels and 
handkerchiefs, flags, toilet paper, maps, place mats, 
graphic prints, representations and reproductions, 
lithographs and lithographic works of art, portraits, 
table cloths and napkins, prints, poster magazines, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, suitcases, school bags and 
satchels, back packs and beach bags, umbrella 
covers, duffel bags, boot bags, holdalls, wallets, 
bags, cases, key cases, purses, boxes, pouches, 
credit card holders, cheque book holders, walking 
canes, attaché cases and brief cases, bands and 
straps of leather, leather shoe and boot linings, 
collars and covers for animals, leather trimmings, 
laces, leads and leashes, furniture, mirrors, picture 
frames, goods of cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, key rings, locks, plaques, mirrors, 
headboards being furniture, works of art of wood, 
wax, plaster or plastic, sleeping bags for camping, 
baskets, bins, display stands and boards, sign 
boards, placards, decorative wall plaques, bottle 
caps and casings, bottle racks, corks for bottles, 
containers, casks, chests, cases and boxes, coffins, 
busts, chairs, tables, closures for containers, clothes 
hooks, pegs and pins, coat hangers, hat and coat 
stands, cots and cradles, playpens, cupboards, 
curtain tie backs, pillows and cushions, sofas and 
settees, deck chairs, decorations for foodstuffs, 
divans, dog kennels, mobiles, stools, trays, drinking 
straws, statues and figurines, fire screens, knife 
handles, house numbers, jewellery cases and 
caskets, key boards for hanging keys, magazine 
racks, name plates and number plates, plugs and 
stoppers, wickerwork, statuettes, model stadia, 
household or kitchen utensils and containers, combs 
and sponges, brushes, brush-making materials, 
articles for cleaning purposes, glassware, porcelain 
and earthenware, domestic utensils and containers, 
chinaware, pottery, comb cases, drinking glasses, 
half-pint glasses, pint glasses, mugs, whisky glasses, 
wine glasses, champagne flutes, glass tumblers, 
glass whisky tumblers, brooms, money boxes, 
toothbrushes and toothbrush holders, articles for 
cleaning purposes, baskets, beer mugs, heated 
insulated containers for beverages, bins, bottle 
openers, ironing boards, bottles, plastic sports 
bottles, balls, boxes, bread and cutting boards, trays, 
dishes, vanity cases, soap boxes and holders, spice 
sets, squeezers, glass stoppers, strainers, picnic 
baskets, pie servers, non-metal watering cans, piggy 
banks, pictures, polishing materials, pots, powder 
compacts and puffs, rolling pins, scoops and siphons, 
drinking vessels and flasks, dustbins, cocktail 
shakers, napkin holders and rings, paper plates, 
toothpick holders and toothpicks, tankards, tea 
caddies and tea services, tea pots, egg cups and egg 
timers, enamelled glass, flowers pots, gloves for 
household purposes, ice buckets and ice cube 
moulds, jugs and kettles, menu card holders, shaving 
brushes and shaving brush stands and holders, shoe 
horns, shoe brushes and shoe trees, vases, candy 
boxes, ceramics for household purposes, chamois 
leather for cleaning, coasters, coffee services and 
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coffee pots, cooking pots and utensils, cork screws 
and coolers, crockery, cups, decanters, sign boards, 
perfume sprayers and burners, salad bowls, salt 
cellars and shakers, tableware, table utensils, toilet 
utensils, works of art of porcelain, earthenware, 
china, terracotta or glass, buckets, gifts of china, 
earthenware, porcelain, terracotta, pewterware or 
glass, butter dishes and covers, button hooks, candle 
sticks and candle extinguishers, cages for household 
pets, moulds, customised storage boxes, ropes, 
string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks 
and bags, bags for the storage of tents, bivouac 
bags, canvas structures, clothes lines, cords made of 
plastics materials and/or textile, covers for ponds, 
covers for swimming pools, eiderdown, fabric in the 
form of a canopy cover, fabric roofed structures, 
feathers for bedding and/or stuffing upholstery, 
fillings for duvets, pillows, quilts, upholstered pillows, 
flexible sack-like containers, fly sheets, garden nets, 
groundsheets, hammocks, marquees, nets for 
leaves, nets for protective use in gardening, nets for 
shading, nets for windbreak purposes, netting made 
from acrylic, outdoor sun screens made of textile, 
retractable covers, rope ladders, ropes, screens for 
protection against the wind, shelters made from 
canvas, plastic or nylon, emergency and standby 
shelters, twine, vehicle covers, washing lines, 
waterproof coverings for camping, yarns and threads, 
for textile use, textiles for making up into articles of 
clothing, bed and table covers, curtains, towels, 
flannels, banners, flags, beach towels, valances, 
sheets, duvet covers, bath and bed linen, table and 
household linen, bed blankets, cloths and covers, 
bed spreads, bunting, coasters, covers for furniture, 
eiderdowns, handkerchiefs, labels, mats, mattress 
covers, fabrics, pillow cases and pillow shams, quilts, 
rugs, runners, napkins and serviettes, sleeping bags, 
table cloths, wall hangings, clothing, footwear, 
headgear, articles of outer clothing, articles of sports 
clothing, leisurewear, articles of underclothing, 
lingerie, hosiery, shirts, boots, underwear, coats, 
overalls, collar protectors and collars, ear muffs, 
football boots and shoes, fittings of metal for boots 
and shoes, shorts, T-shirts, socks, sweaters, caps, 
hats, scarves, jackets, dressing gowns, pyjamas, 
sandals, slippers, footwear, boxer shorts, beach 
clothes and shoes, baby boots, diapers and bibs, 
romper suits, baby pants and sleep suits, dungarees, 
braces, belts and berets, wrist bands, track suits, 
ties, cravats, aprons, bathrobes, bathing caps and 
suits, bathing trunks, galoshes, garters, gloves and 
mittens, headbands, jerseys, jumpers and knitwear, 
leggings, clothes linings, parkas, shawls, singlets, 
skirts, vests, visors, waistcoats, waterproof clothing, 
belts, lace and embroidery, ribbons and braid, 
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial 
flowers, badges, rosettes, patches, hairbands and 
slides, belt clasps, sewing baskets, clothing fasteners 
and shoe fasteners, needle and pin cushions, 
hairgrips, hair and shoe ornaments, sewing thimbles, 
hat ornaments, shoe laces, numerals or letters for 
marking linen, hairnets, brooches and buckles, 
edging for clothing, competitor numbers, cords, tea 
cosies, expanding bands for holding sleeves, fancy 
goods, frills and fringes, reins for guiding children, 
tassels, mini football kits, mini shorts, mini shirts, mini 
jerseys, carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
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and other materials for covering existing floors, wall 
hangings (non-textile), wallpaper, games and 
playthings, gymnastic and sporting articles, 
decorations for Christmas trees, toys, party novelty 
hats, shin guards, gloves for games, balloons, balls, 
playing balls, footballs, teddy bears, playing cards, 
Christmas crackers, synthetic Christmas trees and 
stands, cups for dice, darts, dice, dolls and dolls' 
clothes, dolls' beds, dolls' houses and rooms, tables 
for indoor football, golf bags and gloves, jokes and 
novelties, spinning tops, kites, knee guards and 
protective padding, marbles, marionettes and 
puppets, skis, slides, surfboards, skateboards, 
snowboards, skittles, sleighs, masks, mobiles, rattles, 
roller skates, in-line skates, bodybuilding apparatus, 
exercise apparatus, meat, fish, poultry and game, 
meat extracts, preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, 
milk and milk products, edible oils and fats, prepared 
meals, meat products, fruit sauces, products made 
from bacon, preserved beans, dairy products, cocoa 
butter and peanut butter, fruit and vegetable chips 
and crisps, croquettes, crystallised fruits, preserved 
fruits, edible bird's nests, fish and fish products, 
frosted and frozen fruits, fruit jellies and fruit peel and 
fruit products, game and game products, preserved 
and conserved jams and marmalades, jellies for food, 
margarine, processed peanuts, piccalilli and pickles, 
poultry and poultry products, raisins, fruit salads, 
sausages, tomato purée, vegetable juices and soups 
and preparations, 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, 
chicory, all spices, barley and bean products, 
chocolate, cocoa-based and flavoured beverages, 
biscuits, bread buns and cakes, edible candy, 
chewing gum, Christmas tree confectionery, cocoa 
and coffee products, condiments, pop corn, breakfast 
cereals, ice cream and ice cream products, custard, 
cake decorations and edible ices, fondants, frozen 
yoghurt, gingerbread, golden syrup, honey and honey 
products, ketchup, liquorice and lozenges, macaroni 
and macaroons, mayonnaise, pies, muesli and 
mustard, pancakes and pasta, pastries and pastry, 
pizzas, puddings, ravioli, relish, vermicelli and rice, 
bread, rusks and sandwiches, tomato sauce and 
other fruit and vegetable sauces, semolina, sherbets 
and sorbets, spaghetti, sugar products, tarts, waffles, 
fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and 
flowers, foodstuffs for animals, malt, beers, mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic drinks, 
wines, fortified wines, alcopops, brandy, champagne, 
cider, cognac, digestifs, gin, liqueurs, perry, port, 
rum, sherry, tequila, vermouth, vodka, aperitifs, 
cocktails, mixtures of wine and fruit flavourings, 
punch, lighters, matches; business management of 
footballers; information, advisory and consultancy 
services in relation to all of the aforesaid.
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 Owners

Name: MANCHESTER UNITED LIMITED

Address: Sir Matt Busby Way Old Trafford, Manchester 
M16 0RA, United Kingdom

(United Kingdom Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor, Patent Attorneys

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

שם: אי פי פקטור, עו"פ

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

ט"ז אלול תשע"ה - 52031/08/2015



Trade Mark No. 264193 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197583 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Fittings for engine boilers; compressed air machines; 
compressed air motors; compressed air pumps; 
pressure reduction valves being parts of machines; 
pressure regulators being parts of machines; 
pressure valves being parts of machines; electric 
motors, other than for land vehicles; filters being 
parts of machines or motors; air blowers; blowing 
machines; taps being parts of machines or motors; 
compressors, including reciprocating compressors 
and screw compressors; parts of the aforesaid 
goods, namely central screw compressor units or 
central reciprocating compressor units; condenser 
installations; coolers for motors or compressors; de-
oilers for separating oil from air; air filters for motors 
and/or compressors; air condensers; air machines; 
machines and mechanical apparatus for the 
treatment of condensate by means of purification and 
filtration; machines and apparatus for the generation 
of compressed air, vacuum and air flow, namely 
screw compressors or reciprocating compressors; 
motors, other than for land vehicles; regulators being 
parts of machines; automatic cleaners; suction 
blowers; regulating devices for compressors and/or 
vacuum pumps; safety accessories for compressors, 
namely safety valves, protective switches, pressure 
switches, regulating valves; operating devices for 
compressors and/or vacuum pumps; turbo 
compressors; environmental protection apparatus for 
motors and/or compressors, being parts of machines 
and motors; vacuum pumps being machines; fans for 
motors; valves being parts of machines; heat 
exchangers being parts of machines; catalytic 
converters for the adsorption of hydrocarbon vapors 
(gas catalytic converters); activated carbon absorbers 
and catalytic converters, being parts of machines; 
activated carbon filters for use in compressed air 
systems, being parts of machines; compressed air 
vessels being pressure boilers; compressed air main 
charging systems (regulating devices for the 
regulation of compressed air, being parts of 
machines); compressed air reservoirs being parts of 
machines; high pressure filters being parts of 
machines; condensate separators being parts of 
machines; heat exchangers being parts of machines.

Class: 9 סוג: 9

Control and regulating devices for compressors, 
vacuum pumps, compressor blowers or air treatment 
apparatus and air treatment devices; compressed air 
main charging systems (control devices for the 
regulation of compressed air).
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 Owners

Name: KAESER KOMPRESSOREN SE

Address: Carl-Kaeser-Straße 26, 96450 COBURG, 
Germany

(Germany Societas Europaea)

Class: 11 סוג: 11

Air dryers; desiccant (adsorption) dryers; compressed 
air filters; compressed air coolers; compressed air 
dryers; filters being parts of installations; filter 
systems for air and gases; refrigeration dryers; 
condensate drains for compressed air applications 
being parts of refrigerating devices; refrigerating 
apparatus, refrigerating machines and refrigerating 
installations; refrigerating apparatus; air treatment 
apparatus and air treatment machines; filters for air 
conditioning; air filtering installations; air cooling 
devices; air purifying apparatus and air purifying 
machines; air purifying lamps having a germicidal 
effect; apparatus and devices for the sterilization of 
air; membrane dryers; regulating and safety 
accessories for gas devices (compressors); dust 
filters for use in compressed air installations; drying 
apparatus and drying installations; drying devices; 
compressed air reservoirs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/05/2013, No. 30 2013 003 018.4/11 גרמניה, 03/05/2013, מספר 018.4/11 003 2013 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

ט"ז אלול תשע"ה - 52231/08/2015



Trade Mark No. 264220 מספר סימן

Application Date 05/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067855 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GS Yuasa Corporation

Address: 1, Inobaba-cho,,Nishinosho, Kisshoin,,Minami-
ku,,K, Kyoto 601-8520, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries and cells.

ט"ז אלול תשע"ה - 52331/08/2015



Trade Mark No. 264221 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125364 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SYMBIOSE COSMETICS FRANCE, Société par 
actions simplifiée

Address: 108 rue de Richelieu, F-75002 Paris, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap, cakes of toilet soap, toilet soap; perfumery; 
perfumes; toilet water; scented water; essential oils; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices; oils for toilet 
purposes; oils for cosmetic purposes; oils for 
perfumes and scents; almond oils for cosmetic 
purposes; shampoos, shower gels, bath foams; 
lotions for cosmetic purposes; beauty masks; 
cosmetic preparations for baths; cosmetics for skin 
care; cosmetic creams; make-up and make-up 
removing preparations; skin cleansing scrub; 
cosmetic pencils; eyelash and eyebrow cosmetics; 
talcum powder, for toilet use; shaving preparations; 
after-shave lotions; cleansing milk for toilet purposes; 
cosmetic kits; make-up; mascara; make-up powder; 
foundation; nail varnish; nail care preparations; non-
medicinal lip balm and lipstick; deodorant for 
personal use; hair removal products; cosmetic 
preparations for slimming purposes; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; cosmetic sunscreen 
products; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
incense; air fragrancing preparations; sachets for 
perfuming linen; pillow fragrances; potpourris 
[fragrances].

ט"ז אלול תשע"ה - 52431/08/2015



Trade Mark No. 264222 מספר סימן

Application Date 14/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147715 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.)

Address: 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543, 
Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Injection devices for medical purposes.

ט"ז אלול תשע"ה - 52531/08/2015



Trade Mark No. 264225 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1168245 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TM25 Holding B.V.

Address: Joan Muyskenweg 39, NL-1114 AN 
AMSTERDAM-DUIVENDRECHT, Netherlands

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, 4612002, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices.

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses and spectacles, spectacle frames; 
spectacle cases; sound, image and data carriers 
such as CDs and DVDs.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; imitation jewelry; horological and 
chronometric instruments, amongst others watches.

ט"ז אלול תשע"ה - 52631/08/2015



Trade Mark No. 264227 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1179861 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TM25 Holding B.V.

Address: Joan Muyskenweg 39, NL-1114 AN 
AMSTERDAM-DUIVENDRECHT, Netherlands

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, 4612002, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses and spectacles, spectacle frames; 
spectacle cases; sound, image and data carriers, 
such as CDs and DVDs.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; imitation jewelry; horological and 
chronometric instruments, amongst others watches.

ט"ז אלול תשע"ה - 52731/08/2015



Trade Mark No. 264232 מספר סימן

Application Date 06/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Heni Chana Katz שם: הני חנה כ"ץ

Address: 5 Azar Alley, Bnei Brak, 5133132, Israel כתובת : סמ' אז"ר 5, בני ברק, 5133132, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

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

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

ט"ז אלול תשע"ה - 52831/08/2015



SWAN-GANZ

Trade Mark No. 264234 מספר סימן

Application Date 06/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Edwards Lifesciences Corporation

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely catheters. מכשירים רפואיים, דהיינו צנתרים.        

ט"ז אלול תשע"ה - 52931/08/2015



Trade Mark No. 264240 מספר סימן

Application Date 06/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hollyland Groups Holdings Limited

Address: Unit A, 31/F Billion Centre, Tower A,, Wang 
Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong

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

Radio; Microphones; Speakers; Headphones; 
Keyboards; Computer peripherals; Cable; Wire;  
Connectors; Wire Connectors; Adapters; Cells; 
Power Banks; Chargers; USB Chargers; Car 
Chargers; Battery Chargers; Batteries; Lighting 
batteries; Vehicle radios; Earbuds; headset; 
headphone; Telephone and mobile phone 
accessories; Tablets computer accessories; 
Smartphone accessories & Portable media player 
accessories; all included in class 9

רדיו; מיקרופונים; רמקולים; אוזניות; מקלדות; ציוד היקפי 
למחשב; כבל; תיל; מחברים; תיל מחבר; מתאמים; תאים; 

סוללות ניידות; מטענים; מטעני USB ; מטענים לרכב; מטעני 
סוללות; סוללות; סוללות תאורה; מכשירי רדיו לרכב;  אוזניות; 
סט אוזניות עם מיקרופון; אביזרי טלפון וטלפונים ניידים; אביזרי 
מחשבי לוח; אביזרי טלפונים חכמים ואביזרי נגני מדיה ניידים; 
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)

Russian Federation, 09/10/2013, No. 2013735149 רוסיה, 09/10/2013, מספר 2013735149

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 53031/08/2015



Trade Mark No. 264242 מספר סימן

Application Date 06/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Almirall, S.A.

Address: Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, 
Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, excluding pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer ; all included 
in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות דרכי הנשימה, למעט תכשירי 
רוקחות לטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג 5                       
                                                                                    

                                

ט"ז אלול תשע"ה - 53131/08/2015



VIGILEO

Trade Mark No. 264246 מספר סימן

Application Date 06/04/2014 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 devices, namely medical apparatus for 
hemodynamic monitoring.

התקנים רפואיים, דהיינו מכשירים רפואיים עבור ניטור 
הימודינמי.                   

ט"ז אלול תשע"ה - 53231/08/2015



FLOTRAC

Trade Mark No. 264247 מספר סימן

Application Date 06/04/2014 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 devices, namely, medical sensors and 
pressure transducers for continuous blood pressure 
monitoring.

התקנים רפואיים, דהיינו, חיישנים ומתמרי לחץ רפואיים לניטור 
מתמשך של לחץ דם.                                                         

          

ט"ז אלול תשע"ה - 53331/08/2015



CO - SET

Trade Mark No. 264248 מספר סימן

Application Date 06/04/2014 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 devices namely apparatus for intravenous 
drug delivery of injectants.

התקנים רפואיים דהיינו מכשירים להעברה תרופתית תוך 
ורידית של חומרים להזרקה.          

ט"ז אלול תשע"ה - 53431/08/2015



TRUWAVE

Trade Mark No. 264250 מספר סימן

Application Date 06/04/2014 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 devices, namely pressure transducers for 
use on patients.

התקנים רפואיים, דהינו מתמרי לחץ לשימוש במטופלים.         
                          

ט"ז אלול תשע"ה - 53531/08/2015



OYSTERFLEX

Trade Mark No. 264267 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ROLEX SA

Address: Rue Francois-Dussaud 3-5-7,, Geneva, 
Switzerland

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: 14 סוג: 14

Jewellery, clock and watchmaking, namely watches, 
wristwatches, components for clock and 
watchmaking articles and accessories for clock and 
watchmaking articles not included in other classes, 
clocks and other chronometric instruments, 
chronometers, chronographs (clock and 
watchmaking), apparatuses for timing sports events, 
apparatuses and instruments to measure and record 
the time not included in other classes; watch straps,  
dials (clock and watchmaking),  boxes, cases and 
presentation cases for clock and watchmaking and 
jewellery, watch movements and parts thereof; all 
included in class 14

תכשיטים, שעונים ושענות, כלומר שעונים, שעוני יד, רכיבים 
לשעונים ופריטי שענות ואביזרים לשעונים ופריטי שענות שאינם 

כלולים בסוגים אחרים, שעונים וכלים כרונומטרים אחרים, 
כרונומטר, כרונוגרף (שעונים ושענות), מכשירים לתזמון אירועי 
ספורט, מכשירים וכלים למדידת ותיעוד זמן שאינם כלולים 
בסוגים אחרים; רצועות לשעון, מחוגים (שעונים ושענות), 

קופסאות, תיקים ותיבות תצוגה לשעונים ולשענות ולתכשיטים, 
מנגנוני שעונים וחלקים עבורם; הנכללים כולם בסוג 14           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

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

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

Switzerland, 22/10/2013, No. 62683/2013 שוויץ, 22/10/2013, מספר 62683/2013

Class: 14 סוג: 14

ט"ז אלול תשע"ה - 53631/08/2015



CURIO

Trade Mark No. 264268 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hilton Worldwide Holding LLP

Address: Maple Court Central Park, Reeds Crescent, 
Watford WD24 4QQ, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary accommodation; reservations 
(temporary accommodation); hotel, motel, bar, café, 
restaurant, banqueting and catering services; rental 
of rooms for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings.

השכרת מגורים זמניים; שרות הזמנה (למגורים זמניים); מלון, 
מלונוע, בר, בית קפה, מסעדה, שרותי מסעדנות וקייטרינג; 
השכרת חדרים לעריכת אירועים, כנסים, ועידות, תערוכות, 

סמינרים ופגישות.                                                             
                                                                              

Class: 44 סוג: 44

Beauty salons, hairdressing salons, barber services; 
massage services; health spa services; provision of 
sauna, whirlpool, Turkish bath, solarium and sun 
deck facilities; aromatherapy services; beauty, 
hairdressing and aromatherapy advice.

סלוני יופי, סלוני עיצוב שיער, שירותי ספר; שירותי עיסוי; 
שירותי ספא בריאות; אספקת מתקני סאונה, ג'קוזי, מרחץ 

טורקי, סולריום ומרפסת שמש; שירותי ארומתרפיה; ייעוץ יופי, 
עיצוב שיער וארומתרפיה.                                                   

                                                        

ט"ז אלול תשע"ה - 53731/08/2015



Trade Mark No. 264273 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Viacom International Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Whatstein & Co., Adv. 

Address: 1 Ben Gurion Rd., B.S.R. Tower 2, Bnei Brak, 
5120149, Israel

שם: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

כתובת : רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק, 5120149, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks, footwear, bandanas, 
sweaters, Halloween costumes, masquerade 
costumes, character costumes, stage costumes, 
dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, 
pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, 
sun visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, 
vests, warm-up suits, headwear; all included in class 
25.

בגדי ים, חלוקי רחצה, לבוש חוף, חגורות לבגדים, מכנסיים 
קצרים, מקטורנים, מעילים, גרביים, הנעלה, בנדנות, סוודרים, 
תחפושות ליל כל הקדושים, תחפושות להתחזות, תלבושות 

אופי, תלבושות במה, שמלות, כפפות, מכנסי התעמלות קצרים, 
כיסויי אוזניים, לבוש צוואר, פיג'מות, מכנסיים, חולצות, חולצות 
מיזע, לבוש סקי, מכנסיים, מגני שמש, שלייקעס, צווארוני גולף, 
הלבשה תחתונה, ווסטים, חליפות חימום, כיסויי ראש; הנכללים 

כולם בסוג 25.     

ט"ז אלול תשע"ה - 53831/08/2015



Trade Mark No. 264274 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: VINDA PAPER (CHINA) CO., LTD.

Address: Sibeiyangsha, Xinjiangcun, Sanjiang Town,, 
Xinhui District, Jiangmen City, 529142, Guangdong, 
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: 16 סוג: 16

Hygienic paper; Handkerchiefs of paper; Table 
napkins of paper; Towels of paper; Paper made 
duster cloth; Tissues of paper for removing make-up; 
Face towels of paper; Grainy paper; Paper; Wood 
pulp paper; all included in class 16.

נייר היגייני; ממחטות נייר; מפיות שולחן מנייר; מגבות נייר; 
מטליות בד עשויות מנייר; טישיו מנייר להסרת איפור; מגבות 
פנים מנייר; נייר מחוספס; נייר; נייר מעיסת עץ; הנכללים כולם 
בסוג 16.                                                                         

                            

ט"ז אלול תשע"ה - 53931/08/2015



Trade Mark No. 264280 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Federal-Mogul Products, Inc.

Address: 26555 Northwestern Highway, Southfield, 
Michigan, 48033, U.S.A.

Missouri company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Brakes, brake pads, brake shoes, brake linings, 
brake rotors, brake drums, brake blocks, brake 
hardware; clutches and clutch linings; brake and 
clutch hydraulics; all included in class 12. 

בלמים, פדים לבלמים, נעלי בלם, רפידות לבלמים, חוגות 
לבלמים, תופי בלמים, מעצורי בלמים, חלקי בלמים; מצמדים 
ורפידות למצמדים; מערכות הידראוליות של בלמים ומצמדים; 

הנכללים כולם בסוג 12.                     

ט"ז אלול תשע"ה - 54031/08/2015



Trade Mark No. 264284 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Almirall, S.A.

Address: Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, 
Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, excluding pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer ; all included 
in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות דרכי נשימה, למעט תכשירי 
רוקחות לטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג 5                       
                                                                                    

                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 54131/08/2015



Trade Mark No. 264285 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Almirall, S.A.

Address: Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, 
Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, excluding pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer ; all included 
in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות דרכי נשימה, למעט תכשירי 
רוקחות לטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג 5                       
                                                                                    

                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 54231/08/2015



Trade Mark No. 264286 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Almirall, S.A.

Address: Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, 
Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, excluding pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer ; all included 
in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות דרכי נשימה, למעט תכשירי 
רוקחות לטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג 5                       
                                                                                    

                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 54331/08/2015



PARTNERONE

Trade Mark No. 264289 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 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: 35 סוג: 35

Business services in the field of affinity programs, 
alliance programs, affiliate programs, solution 
developer programs, and agent programs, namely, 
developing commercial partner strategies, identifying 
appropriate partner companies to go to market with, 
and developing alliance strategies; all included in 
class 35.

שירותים עסקיים בתחום של תכניות נאמנות, תכניות ברית, 
תכניות שותפים, תכניות פיתוח פתרונות, ותכניות סוכן, שהם, 
פיתוח אסטרטגיות שותפים מסחריות, זיהוי חברות שותפות 
מתאימות לשיווק, ופיתוח אסטרטגיות ברית; הנכללים כולם 

בסוג 35.                                                                         
                                                                                    

                                      

ט"ז אלול תשע"ה - 54431/08/2015



VIRIDENT

Trade Mark No. 264290 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: HGST Netherlands B.V.

Address: Herikerbergweg 238, Luna AreaA, 
Amersterdam, 1101CM, Netherlands

Netherlands Private 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

Electronic computer hardware, namely, servers, 
computer servers, internet servers, network servers, 
computer storage devices, interface boards, 
peripherals and printed circuit boards containing 
electrical components, integrated circuits, 
processors, memory, and connectors; network 
appliances, namely, computer hardware; computer 
operating systems; software, namely, software 
drivers for controlling and managing servers, 
computer programs for controlling and managing 
servers, computer programs for use in database 
management, computer programs for use in 
developing, compiling and executing other computer 
programs on computers, computer networks or global 
computer networks, computer programs for use in 
storage management on computers, computer 
networks or global computer networks, and computer 
programs for use in computer networking.

חומרת מחשב אלקטרונית, דהיינו, שרתים, שרתי מחשב, 
שרתי אינטרנט, שרתי רשת, התקני אחסון למחשב, לוחות 

ממשק, ציוד היקפי ולוחות מעגלים מודפסים המכילים רכיבים 
חשמליים, מעגלים משולבים, מעבדים, זכרון, ומחברים; מתקני 
רשת, דהיינו, חומרת מחשב; מערכות הפעלה למחשב; תוכנה, 
דהיינו, מנהלי התקן לשליטה וניהול שרתים, תוכניות מחשב 
לשליטה וניהול שרתים, תוכניות מחשב לשימוש בניהול מאגר 
נתונים, תוכניות מחשב לשימוש בפיתוח, ההדרה וביצוע של 
תוכניות מחשב אחרות במחשבים, רשתות מחשב או רשתות 

מחשב גלובליות, תוכניות מחשב לשימוש בניהול אחסון 
במחשבים, רשתות מחשב או רשתות מחשב גלובליות, 

ותוכניות מחשב לשימוש ברישות מחשב.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, troubleshooting 
in the nature of diagnosing computer hardware and 
software problems.

שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, איתור תקלות מסוג של אבחון 
בעיות חומרה ותוכנת מחשב.                                             

                                        

ט"ז אלול תשע"ה - 54531/08/2015



קטריס

Trade Mark No. 264296 מספר סימן

Application Date 09/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bora Creations S.L.

Address: Calle Rey Sancho 7, Local 3, 07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; decorative cosmetic products; perfumery; 
skin, body and nail care products; hair styling, dying 
and care products; gel nail manicure products; 
perfume; eau de toilette; eau de perfume; eau de 
cologne.

תמרוקים, מוצרי קוסמטיקה דקורטיבית; בישום, מוצרים לטיפוח 
עור, גוף וציפורניים; מוצרים לעיצוב, צביעה וטיפוח השיער; 
מוצרי ג'ל מניקור ציפורניים; בושם; מי טואלט; מי בושם; מי 

קולון.                                                                             
  

ט"ז אלול תשע"ה - 54631/08/2015



HALYARD

Trade Mark No. 264297 מספר סימן

Application Date 09/04/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Adhesive strip wound closures; wound dressings; 
preparations for sealing skin for protection from 
bacteria into an opening in the skin; diagnostic 
preparations for medical purposes for detection of 
gastro-intestinal disease; non-invasive tests for 
stomach wall infections.

סוגרי פצעים כרצועות דביקות; חבישות פצעים; תכשירים 
לאיטום עור להגנה מפני חיידקים בתוך פתחים בעור; תכשירים 
אבחנתיים למטרות רפואיות לגילוי מחלות מערכת העיכול; 

בדיקות שאינן פולשניות לזיהומים בדופן הקיבה.                     
                                                                                    

                                          

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments for use in 
surgery; Medical and surgical apparatus and 
instruments, namely, paracentesis trays and 
components therefor; surgical scrub brushes; medical 
instruments and cables for use in radiofrequency 
ablation; surgical instruments for use in the 
musculoskeletal system, namely cannulae, probes, 
and sheaths, and water-cooled components, namely 
probes, introducers, burettes, measuring and 
positioning devices; cooled radio frequency probes 
for denervation in treatment of chronic joint pain; 
endoscopic brushes, handles, snares, and sponges, 
retrieval baskets, and retrieval hoods; probes, 
needles; syringes; sutures; scalpels; clamps; and 
guide wires for positioning medical equipment; 
Medical and surgical infusion apparatus, namely, 
infusers, programmers and I.V. Sets; Intravenous 
infusion pumps, valves, and administration sets; 
medical apparatus for controlled infusion of 
medication and liquid; Intravenous apparatus wrist 
supports and straps; medical devices, namely 
infusion pumps for delivering measured amounts of 
solutions into the bloodstream over time; infusion 
sets; Disposable products for medical or surgical 
procedures, namely patient gowns, surgical gowns, 
surgical coveralls and scrubs, surgical coats, surgical 
aprons, bouffant and surgical caps, surgical face 
masks, face shields, facial respirators, medical 
examination gloves, mayo stand covers, sterilization 
wrap and/or covers, surgical drapes, surgical 
operating table sheets and covers, surgery hoods, 
face masks, sheets and pillow cases, washcloths, 
towels, shoe covers, patient warming thermal pads, 
sold individually and as combined surgical packs 
comprised essentially of the aforementioned items; 
Medical and surgical catheters, and parts and fittings 
therefor; Medical and therapeutic ice packs; Tracheal 
ventilating and aspirating apparatus and kits therefor; 
Endotracheal tubes; Medical instruments for 
percutaneous tracheostomy and components 
therefor; Humidification devices for medical 
purposes; Medical ventilators, and tubing and tubing 
connectors therefor; Introducers, guide wires and 
locking mechanisms for tracheal ventilating 
apparatus; Nasal dilators; Kits containing all of the 
above medical devices for use in medical and 
surgical procedures; Medical tubing for administering 

מכשירים וכלים רפואיים לשימוש בניתוח; מכשירים וכלים 
רפואיים וכירורגיים, דהיינו, מגשים להליך כירורגי של דגימת 
חלל הבטן ורכיבים עבורם; מברשות קרצוף כירורגיות; כלים 
וכבלים רפואיים לשימוש באבלצית גלי רדיו; כלים כירורגיים 
לשימוש במערכת השרירים-שלד, דהיינו צינורית, גשושים, 

ונדנים, ורכיבים שצוננו במים, דהיינו התקני גשושים, מחדירים, 
משורות, מדידה ומיצוב; גשושי תדר רדיו מקוררים לחוסר 
עצבוב בטיפול בכאב פרקים כרוני; מברשות, ידיות, לולאות 
וספוגים, סלסילות נשלפות, ומכסים נשלפים אנדוסקופיים; 

גשושים, מחטים; מזרקים; תפרים; אזמלים; מלחציים; וחוטים 
מוליכים למיצוב ציוד רפואי; מכשירי עירוי רפואיים וכירורגיים, 
דהיינו, מערים, מתכנתים וערכות I.V.; משאבות, שסתומים 
וערכות ניהול עירוי תוך ורידי; מכשירים רפואיים לעירוי מבוקר 
של תרופות ונוזל; תומכות ורצועות פרק כף יד למכשיר תוך 

ורידי; התקנים רפואיים, דהיינו משאבות עירוי להעברת כמויות 
מדודות של תמיסות אל תוך זרם הדם בזמן ממושך; ערכות 

עירוי; מוצרים חד פעמיים להליכים רפואיים או כירורגיים, דהיינו 
חלוקי מטופלים, סרבלים ומדים כירורגיים, כיסויים כירורגיים, 
סינרים כירורגיים, כובעים נפוחים וכיסויי ראש כירורגיים, 
מסכות פנים כירורגיות, מגני פנים, מנשימים עבור הפנים, 
כפפות בדיקה רפואיות, כיסויי אילמת לעמדות, עטיפות ו/או 
כיסויי סטריליזציה, וילונות כירורגיים, סדינים וכיסויים לשולחן 
מנתחים כירורגיים, ברדסים כירורגיים, מסכות פנים, סדינים 

וציפיות לכרית, מטליות רחיצה, מגבות, כסויים לנעליים, רפידות 
חימום תרמיות למטופלים, הנמכרות בנפרד וכמשולבות 

במארזים כירורגיים המכילים בעיקר את הפריטים הנאמרים 
לעיל; צנתרים רפואיים וכירורגיים, וחלקים ואבזרים עבורם; 

חבילות קרח רפואיות ותרפויטיות, מכשירי אוורור ושאיבה של 
קנה הנשימה וערכות עבורם; גלילים תוך-קניים; כלים רפואיים 
לפיום קנה מלעורי ורכיבים עבורם; התקני לחלוח למטרות 

רפואיות; מאווררים רפואיים, צינורות ומחברי צינורות עבורם; 
מנגנוני החדרה, חוטי הולכה ונעילה למכשירי אוורור קנה 
נשימה; מרחיבי אף; ערכות המכילות את כל ההתקנים 

הרפואיים לעיל לשימוש בהליכים רפואיים וכירורגיים; צינורות 
רפואיים למתן תוספים תזונתיים וסמים, ו/או לניקוז ועירוי, 
לשאיבות קיבה, לטיפול מעיים, ו/או מתאמים, מכסים ו/או 
אביזרים עבורם; משאבות וגלילי הזנה תוך-מעיים וערכות 

החלפה עבורם; מכשירים וכלים רפואיים לניטור תזונה; ערכות 
לשטיפת קיבה המכילות התקנים, גלילים ושקיות שטיפה 

לשאיבת קיבה; מערכות טיפול בכאב, דהיינו ממריץ אלקטרוני 
לשימוש במערכת השרירים-שלד; מכשירי טיפול בתדר 

אלקטרומגנטי גבוה; ערכות המורכבות מרכיבים המקוררים 
במים, דהיינו התקני גשושים, מחדירים, משורות, מדידה 
ומיצוב, לשימוש רפואי במערכת השרירים-שלד; גשושים 
וחיישנים המנצלים תדרי רדיו מקוררים במים לטיפול בכאב 
הקשור לטיפולי דיסק; מכשירים לגירוי עצבי, וחלקים ואבזרים 
עבורם; מכשירים לאיתור עצבי, וחלקים ואבזרים עבורם; ערכות 

ט"ז אלול תשע"ה - 54731/08/2015



 Owners

Name: Avent, Inc.

Address: 6620 S. Memorial Place, Suite 100, Tucson, 
Arizona 85756, U.S.A.

a Delaware corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

nutritional supplements and drugs, and/or for 
drainage and transfusion, for pumping stomachs, for 
bowel management, and/or adapters, caps and/or 
accessories therefor; Enteral feeding pumps and 
tubes and placement kits therefor; Medical apparatus 
and instruments for monitoring nutrition; Gastric 
lavage kits containing lavage devices, tubes and 
bags for pumping stomachs; Pain management 
systems, namely electronic stimulator for use within 
the musculoskeletal system; high frequency 
electromagnetic therapy apparatus; kits comprised of 
water-cooled components, namely probes, 
introducers, burettes, measuring and positioning 
devices, for medical use within the musculoskeletal 
system; Probes and sensors utilizing water cooled 
radio frequency for pain management relating to disc 
treatment; Nerve stimulator apparatus, and parts and 
fittings therefor; Nerve locator apparatus, and parts 
and fittings therefor; Pain management kits 
comprising needles for injections and catheter 
placement, medical syringes for injections, catheters, 
medical utility drapes, namely, ultrasound drapes, 
medical gauze, trays for medical use, and ultrasound 
imaging accessories, namely, ultrasound probe for 
medical use and ultrasound gel.

לטיפול בכאב המכילות מחטים להזרקות וממקם צנתר, מזרקים 
רפואיים להזרקות, צנתרים, וילונות לניצול רפואי, דהיינו, וילונות 
אולטרא סאונד, גאזות רפואיות, מגשים לשימוש רפואי, ואביזרי 
דימות אולטרא סאונד, דהיינו, גשושי אולטרא סאונד לשימוש 
רפואי וג'ל לאולטרא סאונד.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 44 סוג: 44

Providing information in the fields of health and 
medical care.

אספקת מידע בתחומי הטיפול בבריאות והרפואי.                    
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Trade Mark No. 264319 מספר סימן

Application Date 30/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197773 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing for pets; umbrella 
rings; saddle trees; saddlery; key cases; fastenings 
for saddles; bandoliers; harness for animals; 
alpenstocks; walking sticks; umbrella sticks; vanity 
cases, not fitted; trunks [luggage]; travelling trunks; 
bags; sling bags for carrying infants; bags for sports; 
chain mesh purses; tool bags of leather, empty; 
purses; handbags; travelling sets [leatherware]; 
bridles [harness]; bridoons; gut for making sausages; 
straps for soldiers' equipment; kid; game bags 
[hunting accessories]; briefcases; school bags; 
leatherboard; cases, of leather or leatherboard; 
halters; girths of leather; collars for animals; horse 
collars; coverings of skins [furs]; horse blankets; 
leather laces; leather straps; straps of leather 
[saddlery]; harness straps; straps for skates; leather, 
unworked or semi-worked; horseshoes; leather twist; 
moleskin [imitation of leather]; umbrella covers; 
whips; knee-pads for horses; casings, of leather, for 
springs; covers for horse-saddles; pads for horse 
saddles; leather trimmings for furniture; harness 
fittings; leather leads; imitation leather; walking cane 
handles; umbrella handles; suitcase handles; slings 
for carrying infants; pouch baby carriers; cat o' nine 
tails; chin straps, of leather; bits for animals 
[harness]; muzzles; parasols; blinders [harness]; 
umbrellas; pelts; cattle skins; curried skins; chamois 
leather, other than for cleaning purposes; fur; 
goldbeaters' skin; parts of rubber for stirrups; card 
cases [notecases]; music cases; pocket wallets; 
reins; net bags for shopping; furniture coverings of 
leather; haversacks; nose bags [feed bags]; pouches, 
of leather, for packaging; bags for campers; beach 
bags; travelling bags; bags for climbers; shopping 
bags; wheeled shopping bags; boxes of leather or 
leather board; boxes of vulcanised fibre; hat boxes of 
leather; butts [parts of hides]; walking stick seats; 
riding saddles; stirrups; stirrup leathers; umbrella or 
parasol ribs; frames for umbrellas or parasols; 
handbag frames; traces [harness]; valises; suitcases; 
attaché cases; garment bags for travel; valves of 
leather; backpacks.

ט"ז אלול תשע"ה - 54931/08/2015



Class: 25 סוג: 25

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

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

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

European Union, 06/08/2013, No. 012043139 האיחוד האירופי, 06/08/2013, מספר 012043139

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25
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 Owners

Name: PA.RO. S.R.L.

Address: Via Verdi, 15, I-46019 Viadana (MN), Italy

(ITALY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA)
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Trade Mark No. 264320 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197780 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, 
cigarillos; 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, 20/09/2013, No. 649266 שוויץ, 20/09/2013, מספר 649266

Class: 34 סוג: 34
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Trade Mark No. 264322 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197802 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pet Product Innovations, LLC

Address: 2461 S. Wolf Road, Des Plaines IL 60018, 
U.S.A.

(Illinois, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Pet nail clipperes.

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

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

U.S.A., 18/01/2014, No. 86169422 ארה"ב, 18/01/2014, מספר 86169422

Class: 8 סוג: 8
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ALPHA INDUSTRIES

Trade Mark No. 264326 מספר סימן

Application Date 10/04/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
travelling trunks; trunks and luggage; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; bags, pouches, valise and similar products; 
beach bags; bags for sports; kit bags; hiking 
rucksacks; valises; vanity cases, not fitted; travelling 
bags; school bags; book bags; weekend bags; duffle 
bags for travel; shoulder bags; courier bags; 
rucksacks; haversacks; clothing for pets; collars for 
pets; animal skins; leather leads; pillows and litter of 
leather; leather straps [except for clothing] including 
leather leads; hip bags; pocket wallets; card cases 
and notecases; purses.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו ושאינן כלולות 
בסוגים אחרים; מזוודות טיולים; מזוודות וכבודה; מטריות 
ושמשיות; מקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; תיקים, 
פאוצ'ים, תיקי מסע ומוצרים דומים; תיקי ים; תיקים לספורט; 

קיטבגים; תרמילי הליכה; תיקי מסע; נרתיקי איפור, לא 
מותאמים; תיקי טיולים; ילקוטים; תיקי ספרים; תיקי נשיאה; 
תיקי קמפינג לטיול; תיקי כתף; תיקי שליח; תרמילים; תרמילי 
צד; דברי לבוש לחיות מחמד; קולרים לחיות מחמד; עורות בעלי 
חיים; רצועות עור; כריות ופסולת מעור; יריעות עור [מלבד עבור 
דברי לבוש] כולל רצועות עור; תיקי מותן; ארנקי כיס; נרתיקי 
כרטיסים ונרתיקי מסמכים; ארנקי נשים.                               
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 24 סוג: 24

Towels, beach towels, sports towels, golf towels, 
bath towels.

מגבות, מגבות ים, מגבות ספורט, מגבות גולף, מגבות אמבט.   
                 

Class: 25 סוג: 25

Clothing; headgear for wear; footwear; jackets; 
waterproof overcoats and raincoats; flight suits; 
coats; parkas; trousers; sweatpants; jeans; 
camouflage pants; shirts; long-sleeved shirts; 
camouflage shirts; overalls; tee-shirts; sweatshirts; 
muscle shirts; short-sleeved shirts; polo shirts; 
shorts; underwear; long underwear; underpants; 
hats; caps; visors; peaked caps; bathing caps; 
sweaters; vests; jumpers and pullovers; fleece 
pullovers; bathing suits; belts; neckties; bandanas 
and neckerchiefs; sashes for wear; collar protectors; 
scarfs; socks; shoes; boots; half-boots; sandals; flip 
flops; sneakers; football shoes; sports shoes; gloves; 
clothing for children; military-inspired clothing, 
headwear, and footwear.

הלבשה; כיסויי ראש לחבישה; הנעלה; מקטורנים; מעילים 
ארוכים ומעילי גשם חסינים למים; סרבלי טייסים; מעילים; 
מעילים עליונים; מכנסיים; מכנסי טרנינג; ג'ינסים; מכנסי 
הסוואה; חולצות; חולצות שרוול-ארוך; חולצות הסוואה; 

אוברולים; חולצות-טי; חולצות מיזע; חולצות צמודות; חולצות 
שרוול-קצר; חולצות פולו; מכנסיים קצרים; הלבשה תחתונה; 
הלבשה תחתונה ארוכה; תחתונים; כובעים; כומתות; מצחיות; 

כובעי מצחייה; כובעי ים; סוודרים; ווסטים; חולצות צמר 
ואפודות; אפודות פליז; בגדי ים; חגורות; עניבות; בנדנות 

ומטפחות צוואר; אבנט ללבישה; מגני צווארון; צעיפים; גרביים; 
נעליים; מגפיים; חצאי מגף; סנדלים; סנדלי אצבע; נעלי 

התעמלות; נעלי כדורגל; נעלי ספורט; כפפות; הלבשה לילדים, 
הלבשה, כיסויי ראש והנעלה בהשראה צבאית.                      
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 Owners

Name: Alpha Industries, Inc.

Address: 14200 Park Meadow Drive, Suite 110, Chantilly, 
Virginia 20151, U.S.A.

a Tennessee 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: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services and online retail and 
wholesale services for leather and imitations of 
leather and goods made of these materials and not 
included in other classes, travelling trunks, trunks 
and luggage, umbrellas and parasols, walking sticks, 
whips, harness and saddlery, bags, pouches, valise 
and similar products, beach bags, bags for sports, kit 
bags, hiking rucksacks, valises, vanity cases, 
travelling bags, school bags, book bags, weekend 
bags, duffle bags for travel, shoulder bags, courier 
bags, rucksacks, haversacks, clothing for pets, 
collars for pets, animal skins, leather leads, pillows 
and litter of leather, leather straps [except for 
clothing] including leather leads, hip bags, pocket 
wallets, card cases and notecases, purses, towels, 
beach towels, sports towels, golf towels, bath towels, 
clothing, headgear for wear, footwear, jackets, 
waterproof overcoats and raincoats, flight suits, 
coats, parkas, trousers, sweatpants, jeans, 
camouflage pants, shirts, long-sleeved shirts, 
camouflage shirts, overalls, tee-shirts, sweatshirts, 
muscle shirts, short-sleeved shirts, polo shirts, 
shorts, underwear, long underwear, underpants, 
hats, caps, visors, peaked caps, bathing caps, 
sweaters, vests, jumpers and pullovers, fleece 
pullovers, bathing suits, belts, neckties, bandanas 
and neckerchiefs, sashes for wear, collar protectors, 
scarfs, socks, shoes, boots, half-boots, sandals, flip 
flops, sneakers, football shoes, sports shoes, gloves, 
clothing for children, military-inspired clothing, 
headwear, and footwear.

שירותי קמעונאות וסיטונות ושירותי קמעונאות וסיטונות מקוונים 
לעור וחיקויי עור וסחורות העשויות מחומרים אלו שאינם כלולים 

בסוגים אחרים, מזוודות טיולים, מזוודות וכבודה, מטריות 
ושמשיות, מקלות הליכה, שוטים, רתמות ואוכפים, תיקים, 
פאוצ'ים, תיקי מסע ומוצרים דומים, תיקי ים, תיקים לספורט, 
קיטבגים, תרמילי הליכה, תיקי מסע, נרתיקי איפור, תיקי 

טיולים, ילקוטים, תיקי ספרים, תיקי נשיאה, תיקי קמפינג לטיול, 
תיקי כתף, תיקי שליחים, תרמילים, תרמילי צד, דברי לבוש 

לחיות מחמד, קולרים לחיות מחמד, עורות בעלי חיים, רצועות 
עור, כריות ופסולת מעור, יריעות עור [מלבד עבור דברי לבוש] 
כולל רצועות עור, תיקי מותן, ארנקי כיס, נרתיקי כרטיסים 
ונרתיקי מסמכים, ארנקי נשים, מגבות, מגבות ים, מגבות 
ספורט, מגבות גולף, מגבות אמבט, הלבשה, כיסויי ראש 
לחבישה, הנעלה, מקטורנים, מעילים ארוכים ומעילי גשם 
חסינים למים, סרבלי טייסים, מעילים, מעילים עליונים, 
מכנסיים, מכנסי טרנינג, ג'ינסים, מכנסי הסוואה, חולצות, 

חולצות שרוול-ארוך, חולצות הסוואה, אוברולים, חולצות-טי, 
חולצות מיזע, חולצות צמודות, חולצות שרוול-קצר, חולצות 
פולו, מכנסיים קצרים, הלבשה תחתונה, הלבשה תחתונה 
ארוכה, תחתונים, כובעים, כומתות, מצחיות, כובעי מצחייה, 

כובעי ים, סוודרים, ווסטים, חולצות צמר ואפודות, אפודות פליז, 
בגדי ים, חגורות, עניבות, בנדנות ומטפחות צוואר, אבנט 

ללבישה, מגני צווארון, צעיפים, גרביים, נעליים, מגפיים, חצאי 
מגף, סנדלים, סנדלי אצבע, נעלי התעמלות, נעלי כדורגל, נעלי 
ספורט, כפפות, הלבשה לילדים, הלבשה, כיסויי ראש, והנעלה 
בהשראה צבאית.                                                             
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Trade Mark No. 264329 מספר סימן

Application Date 29/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197904 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Prime Circa, Inc.

Address: 27 Cortona, Ivrine CA 92614, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for handheld devices and tablet computers, 
namely, software for notetaking, namely, capturing, 
recording, organizing, manipulating and editing 
graphics, audio, visual information, and images in 
electronic form; software for handheld devices and 
tablet computers, namely, handwriting and graphics 
recognition.

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

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

U.S.A., 06/10/2013, No. 86083759 ארה"ב, 06/10/2013, מספר 86083759

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 264330 מספר סימן

Application Date 05/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197933 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, 21/11/2013, No. UK00003031604 UK00003031604 ממלכה מאוחדת, 21/11/2013, מספר

Class: 33 סוג: 33

ט"ז אלול תשע"ה - 55731/08/2015



Trade Mark No. 264331 מספר סימן

Application Date 27/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197939 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARTIERE DEL GARDA S.p.A.

Address: Viale Rovereto, 15, I-38066 Riva del Garda 
(TN), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Wood-free coated paper.

ט"ז אלול תשע"ה - 55831/08/2015



Trade Mark No. 264332 מספר סימן

Application Date 05/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197970 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Robert Bosch GmbH

Address: 70469 Stuttgart, Germany

(Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laser rangefinders.

ט"ז אלול תשע"ה - 55931/08/2015



Trade Mark No. 264335 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197996 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles; sunglasses; cases for spectacles and 
sunglasses; headsets; cases for cellular telephones; 
protective cases and carrying cases for portable 
media players.

Class: 16 סוג: 16

Shopping bags of paper; photographs and posters; 
personal organizers and agendas; calendars; 
stationery; photograph albums; postcards; stickers 
[stationery]; boxes of cardboard or paper for gifts; 
notebooks; personal diaries.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/08/2013, No. 652014 שוויץ, 21/08/2013, מספר 652014

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

ט"ז אלול תשע"ה - 56031/08/2015



Trade Mark No. 264336 מספר סימן

Application Date 24/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1197997 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(Société en nom collectif)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cheek blushers for cosmetic use.

ט"ז אלול תשע"ה - 56131/08/2015



Trade Mark No. 264337 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198001 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: 1 סוג: 1

Chemicals for flow cytometry for non-medical 
purposes.

ט"ז אלול תשע"ה - 56231/08/2015



Trade Mark No. 264338 מספר סימן

Application Date 15/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198005 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Insulating fabrics; insulating materials.

Class: 22 סוג: 22

Fiberfill.

Class: 24 סוג: 24

Textile fabrics for use in making clothing and 
household furnishings.

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

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

U.S.A., 22/07/2013, No. 86016298 ארה"ב, 22/07/2013, מספר 86016298

Class: 17 סוג: 17

Class: 22 סוג: 22

Class: 24 סוג: 24

ט"ז אלול תשע"ה - 56331/08/2015



 Owners

Name: PrimaLoft Inc.

Address: 19 British American Blvd., Latham NY 12110, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ז אלול תשע"ה - 56431/08/2015



Trade Mark No. 264341 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198043 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, beauty and toiletry preparations, toilet 
soaps, pumice soap, bath soaps, liquid soaps, non-
medicated scrubs for face and body including 
exfoliating scrubs and salt scrubs; bath salts, bath 
and shower gels, body lotions, perfumery, essential 
oils, soaps, and lotions, moisturisers, refreshing 
spray, oils for personal use including moisturising oil, 
body oil, shower oil, baby oil, hair oil; skin lightening 
preparations and creams, tanning preparations 
including tanning moisturisers; cleansers and 
cleansing creams, hand creams, foot creams, eye 
cream, body creams, body butter, solid moisturisers, 
make-up removers, skin tightening cream and 
impurity removing cream, nail care products, hair 
lotions including shampoos and conditioners; pot 
pourri and fragrances, dentifrices, preparations for 
teeth, toothpaste, mouthwashes and mouth rinses, 
teeth whitening and polishing preparations, anti-
perspirants, deodorants for personal use, body 
sprays, talcum powders, face powders, shave gels, 
pre-shave preparations, after shave preparation and 
fragrances, shaving foams.

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

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

New Zealand, 09/07/2013, No. 980525 ניו זילנד, 09/07/2013, מספר 980525

Class: 3 סוג: 3

ט"ז אלול תשע"ה - 56531/08/2015



 Owners

Name: Isabella Thomas Holdings Limited

Address: PO Box 5298, Wellesley Street, Auckland 1141, 
New Zealand

ט"ז אלול תשע"ה - 56631/08/2015



Trade Mark No. 264343 מספר סימן

Application Date 18/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198047 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Breitling SA

Address: Schlachthausstrasse 2, Case postale 1132, CH-
2540 Granges, Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces, particularly watches, chronographs, 
chronometers, parts of timepieces.

ט"ז אלול תשע"ה - 56731/08/2015



Trade Mark No. 264344 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198062 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHENGDU AIMINER LEATHER PRODUCTS 
CO., LTD.

Address: No. 16, Wenchangzhonglu,Cuqiao, Wuhou 
District, Chengdu City, 610043 Sichuan Province, 
People's Republic of China

(CHINA a limited company which is based on the 
Chinese law)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Briefcases; backpacks; travelling bags; pocket 
wallets; bags for campers; travelling sets 
[leatherware]; umbrellas; animal skins; fur-skins.

ט"ז אלול תשע"ה - 56831/08/2015



Trade Mark No. 264345 מספר סימן

Application Date 20/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198083 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

Address: 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,,Nishi-tokyo-shi, 
Tokyo 188-8511, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches, clocks and parts and fittings thereof.

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

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

Japan, 26/07/2013, No. 2013-58404 יפן, 26/07/2013, מספר 2013-58404

Class: 14 סוג: 14

ט"ז אלול תשע"ה - 56931/08/2015



Trade Mark No. 264349 מספר סימן

Application Date 24/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198212 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; beauty creams; beauty lotions; 
beauty and body care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrub; refreshing waters for 
the body; body spray used as a deodorant and 
perfume; body sprays; body cleanser, eau de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial scrubs; perfumes for personal use; hair 
care preparations; hair styling products; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

Switzerland, 02/07/2013, No. 649494 שוויץ, 02/07/2013, מספר 649494

Class: 3 סוג: 3

ט"ז אלול תשע"ה - 57031/08/2015



Trade Mark No. 264350 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198253 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lexzau, Scharbau GmbH & Co. KG

Address: Kap-Horn-Strasse 18, 28237 Bremen, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; insurance services; insurance 
brokerage; insurance consultancy; customs 
brokerage for third parties.

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

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

Germany, 21/11/2013, No. 302013060557.8/36 גרמניה, 21/11/2013, מספר 302013060557.8/36

Class: 36 סוג: 36

ט"ז אלול תשע"ה - 57131/08/2015



Trade Mark No. 264355 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198322 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joint-stock company "Mil Moscow Helicopter 
Plant"

Address: Garshin str., 26/1,Tomilino, Lyubertsky district, 
RU-140070 Moscow region, Russian Federation

(RU Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely helicopters and structural parts of 
helicopters.

ט"ז אלול תשע"ה - 57231/08/2015



Trade Mark No. 264357 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198330 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: 35 סוג: 35

Advertising, promotion, and marketing services in the 
nature of marketing programs focused on cancer 
patients; human resource services, namely, 
collecting, analyzing, reporting, and providing 
feedback focused on cancer patients; employment 
counseling and recruiting; administration of customer 
loyalty programs; human resource analysis, 
consultation and management.

Class: 42 סוג: 42

Research in the fields of chemicals and 
pharmaceuticals; product safety testing in the fields 
of chemicals and pharmaceuticals; providing clinical 
laboratory testing services, namely, pharmacogenetic 
tests, predictive medical tests, personalized medical 
tests, gene sequencing-based tests and genotyping 
base on the assessment, development and 
application of genomic discoveries in the 
pharmaceutical, informatics and clinical diagnostic 
industries; providing medical and pharmaceutical 
research information; scientific research services.

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

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

U.S.A., 04/12/2013, No. 86134912 ארה"ב, 04/12/2013, מספר 86134912

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 57331/08/2015



Trade Mark No. 264360 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198358 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMS Software Services Ltd.

Address: 200 Campus Drive, Collegeville PA 19426, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business market consulting; marketing consulting; 
business consulting and information services; 
business process outsourcing services in the 
pharmaceutical, medical and healthcare fields; 
business management and consultation services.

Class: 42 סוג: 42

Software as a Service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in the 
acquisition, storage, management, tracking, 
integration and analysis of data and information 
related to sales, marketing and commercial 
processes in the medical, pharmaceutical and 
healthcare fields; application service provider, 
namely, hosting and managing application software 
for others in the fields of pharmaceutical, medical and 
healthcare information.

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

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

U.S.A., 04/02/2014, No. 86183898 ארה"ב, 04/02/2014, מספר 86183898

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 57431/08/2015



Trade Mark No. 264364 מספר סימן

Application Date 20/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198428 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the textile, paper and emulsions 
industries; chemicals used in the manufacture of 
fabric, textiles, paper and emulsions; emulsions 
resulting from the polymerization of one or more 
monomers; synthetic resin compositions for use in 
the manufacture and processing of leather; 
chemicals for use in industry; unprocessed artificial 
resins; synthetic resins; chemicals used as dispersing 
agents; chemical products for use in the manufacture 
of paints; chemical products for use in the 
manufacture of varnishes and enamels; solutions for 
the treatment of textiles and fabrics, clothing, 
apparel, home textiles, carpets, sterilized materials 
and technical textiles for use in the medical, 
construction and transportation industries; chemical 
flame retardants that are applied to finished products.

Class: 2 סוג: 2

Pigments, colorants, dyestuffs, dyes, colors, paints, 
enamel paints, varnishes, lacquers.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication and communication services by 
electronic means, transfer of data and information; 
electronic transmission of requests, offers and 
orders.

Class: 42 סוג: 42

Technical and scientific consulting, research, 
development, engineering and testing services 
concerning textiles and textile goods, cellulose, 
paper, paperboard, non-woven paper substitutes, 
laminate paper, pressurized wood, emulsions, 
emulsion formulations, resins, pigments, colorants, 
dyestuffs, dyes, colors, paints, enamel paints, 
varnishes and lacquers; laboratory services, namely 
pigment and color analysis; development and design 
services in the field of textiles, paper and emulsions.

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

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

Switzerland, 12/07/2013, No. 647625 שוויץ, 12/07/2013, מספר 647625

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

ט"ז אלול תשע"ה - 57531/08/2015



 Owners

Name: Archroma IP GmbH

Address: Neuhofstrasse 11, CH-4153 Reinach, 
Switzerland

(Suisse Gemeinschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 57631/08/2015



Trade Mark No. 264365 מספר סימן

Application Date 07/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198474 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kraft Foods Deutschland Holding GmbH

Address: 4-20, Langemarckstraße, 28199 Bremen, 
Germany

(Germany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, coffee 
beverages and preparations for such beverages, tea.

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

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

Germany, 10/09/2013, No. 30 2013 006 279.5/30 גרמניה, 10/09/2013, מספר 279.5/30 006 2013 30

Class: 30 סוג: 30

ט"ז אלול תשע"ה - 57731/08/2015



Trade Mark No. 264367 מספר סימן

Application Date 28/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198492 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: «FORVARD INVEST» Limited liability company

Address: Berezovaya alleya, 5A, building 7, Office 204, 
RU-127273 Moscow, Russian Federation

(RU Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer, namely home-
brew alcoholic beverages.

ט"ז אלול תשע"ה - 57831/08/2015



Trade Mark No. 264370 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198570 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles; sunglasses; cases for spectacles and 
sunglasses; headsets; cases for cellular telephones; 
protective cases and carrying cases for portable 
media players.

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

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

Switzerland, 21/08/2013, No. 652031 שוויץ, 21/08/2013, מספר 652031

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 57931/08/2015



Trade Mark No. 264372 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0575326 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otto Wöhr GmbH

Address: Neuhaldenstrasse 43, 70825 Korntal-
Münchingen, Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited 
liability company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Parking installations for parking motor cars, 
essentially comprising receiving frames for motor 
cars and hydraulic or mechanical propulsion 
mechanisms for moving such frames; elevators for 
motor cars; parts of the above products.

ט"ז אלול תשע"ה - 58031/08/2015



Trade Mark No. 264377 מספר סימן

Application Date 04/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0984333 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Newton Running Company

Address: 1919 14th Street, Suite 100, Boulder, CO 
80302, U.S.A.

(Colorado, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

High-performance running shoes.

ט"ז אלול תשע"ה - 58131/08/2015



Trade Mark No. 264378 מספר סימן

Application Date 31/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1029654 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu "Intellektualnoe pravo"

Address: kv. 11, d. 63, ul. Stepana Rasina, RU-443099 
Samara, Russian Federation

(RU Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).

ט"ז אלול תשע"ה - 58231/08/2015



Trade Mark No. 264382 מספר סימן

Application Date 29/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149702 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ENGANCHES Y REMOLQUES ARAGÓN, S.L.

Address: Polígono Industrial Malpica, calle B, parcela 77, 
E-50057 ZARAGOZA, Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Trailer hitches for vehicles, trailers, cargo trailers, 
vehicle roof racks, luggage nets for vehicles.

Class: 35 סוג: 35

Import, export, promotion and wholesale, retail sale 
services in shops, and via global computer networks, 
for trailer hitches for vehicles, trailers, cargo trailers, 
vehicle roof racks and luggage nets for vehicles.

ט"ז אלול תשע"ה - 58331/08/2015



Trade Mark No. 264383 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149716 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TreeFrog Developments, Inc.

Address: 15110 Avenue of Science, San Diego CA 
92128, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective covers specially adapted for personal 
electronic devices, and accessories for personal 
electronic devices, namely, belt clips, bar mounts and 
mount adapters, armbands, and headphone 
adapters.

ט"ז אלול תשע"ה - 58431/08/2015



Trade Mark No. 264385 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186532 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Trunks; travelling bags; shoulder bags; handbags; 
boston bags; waist packs; reusable shopping bags; 
duffle bags; tote bags; evening handbags; clutch 
bags; wallets; purses; leather credit card cases; 
leather business card cases; briefcases; attache 
cases; pouches of leather; school bags; satchels; 
suitcases; garment bags for travel; leather key cases; 
backpacks; rucksacks; vanity cases sold empty; 
carry-on bags; beach bags; umbrellas; parasols; 
walking sticks.

Class: 25 סוג: 25

Pullovers; cardigans; sweaters; jumpers; jackets; 
parkas; swimwear; one-piece swimsuits; bikinis; 
pareos; kaftans; blouses; sweat pants; sweat shirts; 
shirts; polo shirts; trousers and pants; jeans; 
waistcoats; skirts; beach shorts; boxer shorts; cycling 
shorts; gym shorts; swimming shorts; tennis shorts; 
bermuda shorts; shorts; T-shirts; leisure suits; 
boleros; shrugs; dresses; women's dresses; men's 
suits; women's suits; evening gowns; wedding 
dresses; wedding suits; cocktail dresses; smoking 
jackets; tuxedos; coats; blousons; half coats; 
raincoats; anoraks; down jackets; overcoats; fur 
coats; fur jackets; clothing of leather, namely, leather 
coats, leather hats, leather jackets, leather trousers, 
leather skirts and leather shirts; tracksuits; overalls; 
underwear; bathrobes; brassieres; underpants; thong 
underwear; G-strings; knickers; camisoles; vests; 
tops as clothing; bustiers; corsets; night gowns; 
dressing gowns; pajamas; hosiery and panty-hoses; 
tights; stockings; chemisettes; slips; socks; leg 
warmers; foulards for clothing; capes; ponchos; 
sashes for clothing; shawls; scarves; neckties; gloves 
for clothing; belts for clothing; braces for clothing; 
shoes; leather shoes; rubber shoes; wooden shoes; 
rain shoes; rain boots; gymnastic shoes; sneakers; 
boots; half-boots; sandals; flip-flops; slippers; clogs; 
hats and caps.

ט"ז אלול תשע"ה - 58531/08/2015



 Owners

Name: Liu.Jo S.p.A.

Address: Viale John Ambrose Fleming 17, I-41012 Carpi, 
Modena, Italy

(Italy Joint Stock Company)

ט"ז אלול תשע"ה - 58631/08/2015



Trade Mark No. 264387 מספר סימן

Application Date 11/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14, rue Royale, F-75008 PARIS, France

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes; all included in class 3. בשמים; הנכללים כולם בסוג 3.               

ט"ז אלול תשע"ה - 58731/08/2015



BIOTENE

Trade Mark No. 264388 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: GlaxoSmithKline LLC

Address: Corporation Service Company,2711 Centerville 
Road, Suite 400 Wilmington, County of New Castle DE, 
19808, U.S.A.

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

Dental adhesives; mouth moisturizing gel; all 
included in class 5.

דבקים דנטאליים; ג'ל לחלוח לפה; הנכללים כולם בסוג 5.        
                        

ט"ז אלול תשע"ה - 58831/08/2015



HI-TORQUE VERSATURN

Trade Mark No. 264389 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbott Cardiovascular Systems Inc.

Address: 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, CA 95054, 
U.S.A.

a corporation California

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: 10 סוג: 10

Guide wires.       .תיילים מכוונים

ט"ז אלול תשע"ה - 58931/08/2015



CIRCADILLY

Trade Mark No. 264390 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1221996 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Neurim pharmaceuticals (1991) ltd. שם: נעורים פרמצבטיות (1991) בע"מ

Address: 8 Hanechoshet St., Tel Aviv, 6971071, Israel כתובת : הנחושת 8, תל אביב, 6971071, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pyernik Rutman, Patent Attorney

Address: 91 Herzl Street, P.O.B. 10012, Be'er Sheva, 
84001, Israel

שם: פיירניק רוטמן, עו"פ

כתובת : הרצל 91, ת.ד. 10012, באר שבע, 84001, בית עציון, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medications for CNS disorders, sleep disorders and 
biological clock functional disorders.

תרופות לטיפול בהפרעות במערכת העצבים המרכזית, 
בהפרעות שינה ובהפרעות בתפקוד השעון הביולוגי.

ט"ז אלול תשע"ה - 59031/08/2015



FUERZA BRUTA

Trade Mark No. 264394 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: JAMES, Ricardo Martin

Address: 1844 Agustin Alvarez - Vicente Lopez, Buenos 
Aires, Argentina

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, live performances 
by a theatrical group; all included in class 41

שירותי בידור, כלומר, הופעות חיות על ידי קבוצות תיאטרליות; 
הנכללים כולם בסוג 41                                       

ט"ז אלול תשע"ה - 59131/08/2015



Trade Mark No. 264397 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s brown, red, gold 
and white as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים חום, אדום, זהב ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. 
No:4, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

(incorporated in Turkey)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates, chocolate creams, chocolate covered 
snacks, biscuits, cream-filled biscuits, and chocolate 
covered biscuits, chocolates with cocoa milk , and 
chocolates with puffed rice.

שוקולדים, קרמים משוקולד, חטיפים מצופים בשוקולד, 
ביסקוויטים, ביסקוויטים ממולאים בקרם, וביסקוויטים מצופים 
בשוקולד, שוקולדים עם חלב קקאו, ושוקולדים עם אורז תפוח.  

                                                

ט"ז אלול תשע"ה - 59231/08/2015



Trade Mark No. 264398 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s brown, red, grey 
and white as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים חום, אדום, אפור ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. 
No:4, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

(incorporated in Turkey)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates, chocolate creams, chocolate covered 
snacks, biscuits, cream-filled biscuits, and chocolate 
covered biscuits, chocolates with cocoa milk.

שוקולדים, קרמים משוקולד, חטיפים מצופים בשוקולד, 
ביסקוויטים, ביסקוויטים ממולאים בקרם, וביסקוויטים מצופים 
בשוקולד, שוקולדים עם חלב קקאו.                             

ט"ז אלול תשע"ה - 59331/08/2015



Trade Mark No. 264399 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s Brown, pink, 
green, light yellow, gold and white. as shown in the 
mark.

הסימן מוגבל לצבעים חום, ורוד, ירוק, צהוב בהיר, זהב ולבן 
הנראים בסימן.

 Owners

Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. 
No:4, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

(incorporated in Turkey)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates, chocolate creams, chocolate covered 
snacks, cream-filled cakes, chocolate covered cakes, 
cakes with cocoa milk and chocolate cream, biscuits, 
cream-filled biscuits, and chocolate covered biscuits.

שוקולדים, קרמים משוקולד, חטיפים מצופים בשוקולד, עוגות 
ממולאות בקרם, עוגות מצופות שוקולד, עוגות עם חלב קקאו 

וקרם שוקולד, ביסקוויטים, ביסקוויטים ממולאים בקרם, 
וביסקוויטים מצופים בשוקולד.                                             

    

ט"ז אלול תשע"ה - 59431/08/2015



Trade Mark No. 264402 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. 
No:4, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

(incorporated in Turkey)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates, chocolate creams, chocolate covered 
snacks, biscuits, cream-filled biscuits, and chocolate 
covered biscuits, chocolates with cocoa milk.

שוקולדים, קרמים משוקולד, חטיפים מצופים בשוקולד, 
ביסקוויטים, ביסקוויטים ממולאים בקרם, וביסקוויטים מצופים 
בשוקולד, שוקולדים עם חלב קקאו.                             

ט"ז אלול תשע"ה - 59531/08/2015



MURAD

Trade Mark No. 264407 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Murad Inc.

Address: El Segundo, California, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated acne treatment preparations; Non-
medicated skin care preparations, namely, creams, 
lotions, gels, toners, cleaners and peels; anti-aging 
cleanser; anti-aging cream; anti-aging moisturizer;  
anti-aging toner; non-medicated anti-aging serum; all 
included in class 3.                                                       
                    

תכשירים שאינם תרופתיים לטיפול באקנה; תכשירים שאינם 
תרופתיים לטיפוח העור, שהם, קרמים, תחליבים, ג'לים, 
טונרים, סבונים ופילינג; תחליב ניקוי פנים לעיכוב תהליכי 

הזדקנות; קרמים לעיכוב תהליכי הזדקנות; קרם לחות לעיכוב 
תהליכי הזדקנות; טונר לעיכוב תהליכי הזדקנות; סרום לעיכוב 

תהליך ההזדקנות שאינו תרופתי; הנכללים כולם בסוג 3.

ט"ז אלול תשע"ה - 59631/08/2015



SLEEPERIE

Trade Mark No. 264408 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Triumph International Ltd שם: טריומף אינטרנשיונל בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש.         

ט"ז אלול תשע"ה - 59731/08/2015



BEECASUAL

Trade Mark No. 264413 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Triumph International Ltd שם: טריומף אינטרנשיונל בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש.         

ט"ז אלול תשע"ה - 59831/08/2015



BEEBASIC

Trade Mark No. 264416 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Triumph International Ltd שם: טריומף אינטרנשיונל בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש.         

ט"ז אלול תשע"ה - 59931/08/2015



Trade Mark No. 264418 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים אדום וכחול הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: SUPER-PHARM (ISRAEL) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building, 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם,  רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance services. שירותי ביטוח.             

ט"ז אלול תשע"ה - 60031/08/2015



ARTHCOACH

Trade Mark No. 264419 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue la Boetie, F-75008 Paris, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable applications in the field of healthcare. יישומים הניתנים להורדה בתחום הטיפול בבריאות.                 
  

Class: 35 סוג: 35

Providing of consultancy to consumers for selecting 
goods to purchase; Commercial information and 
consultancy relating to pharmaceutical preparations, 
presentation of pharmaceutical preparations on 
communication media for retail purposes.

מתן ייעוץ לצרכנים לגבי בחירת סחורות לרכישה; מידע  וייעוץ 
מסחרי הקשור בתכשירים רוקחיים, הצגת תכשירים רוקחיים 
באמצעי התקשורת למטרות קמעונאיות.                               
                                                                                    
                                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Transmission of information in the field of healthcare 
and pharmaceutical preparations to patients or 
healthcare professionals via websites, electronic 
platforms and telephone applications.

תמסורת של מידע בתחום הטיפול בבריאות ותכשירים רוקחיים 
למטופלים או למומחים בטיפול בבריאות באמצעות אתרי 

אינטרנט, פלטפורמות אלקטרוניות ויישומי טלפוניה.               
                                                                      

Class: 44 סוג: 44

Medical services and consultancy relating to the 
pharmaceutical and healthcare sector.

שירותים וייעוץ רפואיים הקשורים לסקטור החומרים הרוקחיים 
והטיפול בבריאות.                               

ט"ז אלול תשע"ה - 60131/08/2015



BEEHOT

Trade Mark No. 264420 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Triumph International Ltd שם: טריומף אינטרנשיונל בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש.         

ט"ז אלול תשע"ה - 60231/08/2015



TAZZLIRA

Trade Mark No. 264425 מספר סימן

Application Date 16/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Almirall, S.A.

Address: Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, 
Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; all included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות דרכי הנשימה; הנכללים כולם 
בסוג 5                                                                     

ט"ז אלול תשע"ה - 60331/08/2015



RUGGON

Trade Mark No. 264426 מספר סימן

Application Date 16/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: RUGGON CORPORATION

Address: 3F., NO.129, Minquan Rd., Xindian Dist., New 
Taipei City, 23141, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer; industrial computer; computer hardware; 
integrated circuit modules and boards for data 
acquisition; analog and digital input/output modules 
and boards; industrial communication modules and 
boards; remote data acquisition and control modules 
and boards; wireless LAN cards for connecting 
portable computer devices to computer networks; 
electronic equipment for point-of-sales (POS) 
systems, namely, point-of-sale terminals, bar code 
readers, optical readers, advertisement display 
monitors, keyboards, printers, scanners, radio 
transmitters, radio receivers; handheld PC; operating 
systems software for use in the field of automation 
and control of industrial, home, transportation, and 
entertainment systems; application software used for 
manufacturing and process control operator machine 
interface

מחשבים; מחשבים תעשייתיים; חומרת מחשב; מודולים ולוחות 
של מעגלים משולבים לקבלת נתונים; מודולים ולוחות קלט/פלט 
אנלוגיים ודיגיטליים; מודולים ולוחות תקשורת תעשייתיים; 
מודולים ולוחות לרכישה ולשליטה בנתונים מרחוק; כרטיסי 

רשת תקשורת מקומית אלחוטית לחיבור התקני מחשב ניידים 
לרשתות מחשבים; ציוד אלקטרוני למערכות בנקודות מכירה, 
קרי, מסופי נקודות מכירה, קוראי ברקוד, קוראים אופטיים, 

מסכי תצוגות פרסום, מקלדות, מדפסות, סורקים, משדרי רדיו, 
מקלטי רדיו; מחשבי כף יד; תוכנות מערכות הפעלה לשימוש 
בתחומי האוטומציה ובקרת מערכות תעשייתיות, ביתיות, 
תחבורתיות ובידוריות; תוכנות יישומיות המשמשות לייצור 

וממשק המתפעל מכונת בקרת תהליכים                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

ט"ז אלול תשע"ה - 60431/08/2015



AIR ACTIV

Trade Mark No. 264428 מספר סימן

Application Date 16/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: COMBE INTERNATIONAL LTD.

Address: 1101 Westchester Ave., White Plains,  New 
York, 10604-3597, 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: 3 סוג: 3

Coloring preparations for head and facial hair; 
shampoos; conditioners; all included in class 3.

תכשירי צבע לשיער הראש והפנים; שמפו; מרככים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                 

ט"ז אלול תשע"ה - 60531/08/2015



M-LOK

Trade Mark No. 264430 מספר סימן

Application Date 17/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Component parts for firearms; gun parts; all included 
in class 13.

רכיבים עבור כלי נשק; חלקים של כלי ירייה; הנכללים כולם 
בסוג 13.         

Class: 28 סוג: 28

Toy weapons, toy guns, toy gun accessories, parts 
and fittings thereof; all included in class 28.       

כלי נשק צעצוע, אקדחים ורובי צעצוע, תוספות, חלקים 
ואביזרים לאקדחי ורובי צעצוע;  הנכללים כולם בסוג 28.

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

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

U.S.A., 10/04/2014, No. 86248984 ארה"ב, 10/04/2014, מספר 86248984

Class: 13 סוג: 13

ט"ז אלול תשע"ה - 60631/08/2015



Trade Mark No. 264433 מספר סימן

Application Date 20/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: K-Swiss Inc.

Address: 31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, 
California, 91361, 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: 18 סוג: 18

Sports bags except those adapted for the goods they 
are designed to carry, backpacks, handbags, 
schoolbags, trunks and traveling bags; all included in 
class 18.

תיקי ספורט למעט אלו המותאמים לסחורות להן הם נועדו 
לשאת, תרמילים, תיקי יד, ילקוטים, מזוודות ותיקי נסיעות; 

הנככלים כולם בסוג 18.                                                     
                

Class: 25 סוג: 25

Shoes, boots, sandals, slippers, shirts, t-shirts, pants, 
short pants,  jackets, sweatshirts, sweatpants, skirts, 
sweaters, vests, jackets, wind-resistant jackets, belts, 
neckties, caps and visors; all included in class 25.

נעליים, מגפיים, סנדלים, נעלי בית, חולצות, טי-שרטים, 
מכנסיים, מכנסיים קצרים, ז'קטים, סווטשירטים, מכנסי טרנינג, 
חצאיות, סוודרים, גופיות, מעילים, מעילי רוח, חגורות, עניבות, 
כובעים וכובעי מצחייה; הנכללים כולם בסוג 25.                     

ט"ז אלול תשע"ה - 60731/08/2015



ITALICO

Trade Mark No. 264435 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ESPRESSOCAP S.p.A.

Address: Via Magenta 41/43, 20010 BAREGGIO 
(MILANO), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; coffee sold in capsules and pods.                  .קפה; קפה הנמכר בקפסולות ובשקיקים

ט"ז אלול תשע"ה - 60831/08/2015



Trade Mark No. 264437 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 4612002, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Wipes pre-impregnated with personal cleansing or 
cosmetics preparations, made of paper and/or 
cellulose.

מגבונים ספוגים מראש בתכשירי ניקוי או קוסמטיקה אישיים, 
עשויים מנייר ו/או תאית                                                     

    

Class: 5 סוג: 5

Hygiene products for sanitary use; Disposable 
diapers made of paper and/or cellulose.

מוצרי היגיינה לשימוש סניטרי; חיתולים חד פעמיים עשויים 
מנייר ו/או תאית                                 

Class: 25 סוג: 25

Clothing articles. פריטי לבוש.               

ט"ז אלול תשע"ה - 60931/08/2015



Trade Mark No. 264439 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 4612002, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Wipes pre-impregnated with personal cleansing or 
cosmetics preparations, made of paper and/or 
cellulose. 

מגבונים ספוגים מראש בתכשירי ניקוי או קוסמטיקה אישיים, 
עשויים מנייר ו/או תאית.                                                    

    

Class: 5 סוג: 5

Hygiene products for sanitary use; Disposable 
diapers made of paper and/or cellulose.

מוצרי היגיינה לשימוש סניטרי; חיתולים חד פעמיים עשויים 
מנייר ו/או תאית                                 

Class: 25 סוג: 25

Clothing articles. פריטי לבוש.                

ט"ז אלול תשע"ה - 61031/08/2015



LOCYCARE

Trade Mark No. 264443 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Galderma S.A.

Address: Zugerstrasse 8, Cham, CH-6330, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic and skincare preparations for the treatment 
of fungal nail.

תכשירים קוסמטיים ולטיפוח העור עבור הטיפול בפטרת 
ציפורניים.                      

ט"ז אלול תשע"ה - 61131/08/2015



Trade Mark No. 264444 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Spirig Pharma A.G.

Address: Froschackerstrasse 6, CH-4622 Egerkingen, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and skin care preparations. תכשירים קוסמטיים ולטיפוח העור.               

ט"ז אלול תשע"ה - 61231/08/2015



Trade Mark No. 264452 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198656 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Gray, dark gray 
and green. as shown in the mark.

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; go-kart transport trucks; light trucks; 
pickup trucks; ambulances; sports utility vehicles; 
structural parts and fittings for automobiles; 
automobile door handles; air bags [safety devices for 
automobiles]; windshield wipers; hoods for 
automobile engines; air pumps [automobile 
accessories]; direction signals for automobiles; 
rearview mirrors for automobiles; bumpers for 
automobiles; automobile bodies; windscreens; safety 
seats for children for automobiles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/01/2014, No. 4020140000772 דרום קוריאה, 06/01/2014, מספר 4020140000772

Class: 12 סוג: 12

ט"ז אלול תשע"ה - 61331/08/2015



Trade Mark No. 264453 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198657 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Gray, dark gray 
and green. as shown in the mark.

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Shopping bags; umbrellas; net bags for shopping; 
bags; multi-purpose purses; rucksacks for 
mountaineers; backpacks; valises; bags for sports; 
card cases [notecases]; purses; umbrellas for 
children; frames for umbrellas or parasols; umbrellas 
and their parts; umbrella covers; parasols [sun 
umbrellas]; beach umbrellas; golf umbrellas; umbrella 
sticks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/01/2014, No. 4020140000774 דרום קוריאה, 06/01/2014, מספר 4020140000774

Class: 18 סוג: 18

ט"ז אלול תשע"ה - 61431/08/2015



Trade Mark No. 264454 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198658 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Gray, dark gray 
and green. as shown in the mark.

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Vests; tee shirts; caps [headwear]; long sleeved 
shirts; short-sleeved shirts; sweaters; jerseys 
(clothing); cardigans; collars; pajamas; polo shirts; 
golf caps; knitted caps; sun visors; berets; baseball 
caps; children's headwear; hoods (clothing); paper 
hats (clothing); caps with visors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/01/2014, No. 4020140000775 דרום קוריאה, 06/01/2014, מספר 4020140000775

Class: 25 סוג: 25

ט"ז אלול תשע"ה - 61531/08/2015



Trade Mark No. 264455 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198659 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Gray, dark gray 
and green. as shown in the mark.

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; preparation of advertising material; 
advertising agencies; creating and updating 
advertising material; advertising on signboards; radio 
advertising; dissemination of advertising matter; 
production of advertising films; updating of 
advertising material; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; demonstration 
of goods; advertising in newspapers; dissemination 
of advertising for others via the internet; television 
advertising; on-line advertising on a computer 
network; rental of advertising time on communication 
media; publicity; marketing consulting; marketing 
studies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/01/2014, No. 4120140000463 דרום קוריאה, 06/01/2014, מספר 4120140000463

Class: 35 סוג: 35

ט"ז אלול תשע"ה - 61631/08/2015



Trade Mark No. 264460 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198768 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kozo LLC

Address: 246 West Broadway, New York, NY 10013, 
U.S.A.

(Florida Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Swimwear, lingerie.

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

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

European Union, 28/08/2013, No. 012096467 האיחוד האירופי, 28/08/2013, מספר 012096467

Class: 25 סוג: 25

ט"ז אלול תשע"ה - 61731/08/2015



Trade Mark No. 264461 מספר סימן

Application Date 14/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198774 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Aperitifs, non-alcoholic; waters [beverages]; kvass 
[non-alcoholic beverage]; cocktails non-alcoholic; 
lemonades; peanut milk [non-alcoholic beverage]; 
non-alcoholic beverages; isotonic beverages; whey 
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; milk 
of almonds [beverage]; fruit nectars, non-alcoholic; 
orgeat; beer; powders for effervescing beverages; 
sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for 
lemonade; syrups for beverages; 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; beer wort; malt wort; pastilles for 
effervescing beverages; sherbets [beverages]; non-
alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making 
beer; essences for making beverages.

Class: 33 סוג: 33

Aperitifs; arak [arrack]; brandy; wine; piquette; 
whisky; vodka; gin; digesters [liqueurs and spirits]; 
cocktails; liqueurs; alcoholic beverages, except beer; 
alcoholic beverages containing fruit; spirits 
[beverages]; distilled beverages; hydromel [mead]; 
peppermint liqueurs; bitters; Rum; sake; cider; rice 
alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; 
alcoholic essences.

ט"ז אלול תשע"ה - 61831/08/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Brown, dark-brown, 
beige, white. as shown in the mark.

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

 Owners

Name: Limited liability company "Soviter"

Address: komn.25, pom.1, str.3, d.3, Rubtsovskaya nab., 
RU-105082 Moscow, Russian Federation

(Russian Federation Limited liability company)

ט"ז אלול תשע"ה - 61931/08/2015



Trade Mark No. 264463 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198791 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NANTONG SUN-GREEN BIO-TECH CO., LTD.

Address: Pingchao Industry Park,Tongzhou District, 
Nantong City, Jiangsu Province, People's Republic of 
China

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Albumin [animal or vegetable, raw material]; protein 
[raw material]; lecithin [raw material]; iodised 
albumen; casein for industrial purposes; chemical 
substances for preserving foodstuffs; meat 
tenderizers for industrial purposes.

ט"ז אלול תשע"ה - 62031/08/2015



Trade Mark No. 264464 מספר סימן

Application Date 09/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198799 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Absolute International Pty Ltd

Address: PO Box 5331, DAISY HILL QLD 4127, Australia

(Queensland, Australia Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; apparel (clothing, footwear, headgear); 
shirts; short-sleeve shirts; sports shirts; T-shirts; 
pants; denims (clothing); underwear; belts (clothing); 
hats; headwear; caps (headwear); footwear; shoes; 
socks.

ט"ז אלול תשע"ה - 62131/08/2015



Trade Mark No. 264465 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198812 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, 
cigarillos; 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, 20/09/2013, No. 649264 שוויץ, 20/09/2013, מספר 649264

Class: 34 סוג: 34

ט"ז אלול תשע"ה - 62231/08/2015



Trade Mark No. 264467 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198829 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMS Software Services Ltd.

Address: 200 Campus Drive, Collegeville PA 19426, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business market consulting; marketing consulting; 
business consulting and information services; 
business process outsourcing services in the 
pharmaceutical, medical and healthcare fields; 
business management and consultation services.

Class: 42 סוג: 42

Software as a Service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in the 
acquisition, storage, management, tracking, 
integration and analysis of data and information 
related to sales, marketing and commercial 
processes in the medical, pharmaceutical and 
healthcare fields; application service provider, 
namely, hosting and managing application software 
for others in the fields of pharmaceutical, medical and 
healthcare information.

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

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

U.S.A., 04/02/2014, No. 86183914 ארה"ב, 04/02/2014, מספר 86183914

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 62331/08/2015



Trade Mark No. 264468 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198830 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Gray, dark gray 
and green. as shown in the mark.

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Signboards of paper or cardboard; handkerchiefs of 
paper; note books; envelope papers; posters; posters 
made of paper; business cards; calendars; 
periodicals; paper banners; labels, not of textile; 
placards of paper or cardboard; advertisement 
boards of paper or cardboard; toilet paper; tissues of 
paper; hygienic paper; pens (writing instruments); 
school supplies (stationery); pocket notebooks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/01/2014, No. 4020140000773 דרום קוריאה, 06/01/2014, מספר 4020140000773

Class: 16 סוג: 16

ט"ז אלול תשע"ה - 62431/08/2015



Trade Mark No. 264470 מספר סימן

Application Date 31/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198838 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fashion One Television LLC

Address: 246 West Broadway, New York, NY 10013, 
U.S.A.

(New York, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Internet protocol television (IPTV) transmission 
services; Simulcasting broadcast television over 
global communication networks, the Internet and 
wireless networks; Television broadcasting.

ט"ז אלול תשע"ה - 62531/08/2015



Trade Mark No. 264472 מספר סימן

Application Date 21/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198901 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Akcinė bendrovė "VILNIAUS DEGTINĖ"

Address: Panerių g. 47/2, LT-03202 Vilnius, Lithuania

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka; gin; rum; alcoholic extracts; spirits 
(beverages); pre-mixed alcoholic beverages, other 
than beer-based; alcoholic beverages, except beer; 
bitters.

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

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

Lithuania, 11/02/2014, No. 2014 0272 ליטא, 11/02/2014, מספר 0272 2014

Class: 33 סוג: 33

ט"ז אלול תשע"ה - 62631/08/2015



Trade Mark No. 264475 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198909 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(Germany Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/11/2013, No. 30 2013 058 194.6/05 גרמניה, 06/11/2013, מספר 194.6/05 058 2013 30

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 62731/08/2015



Trade Mark No. 264482 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198999 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of stylized word of "annastar".

 Owners

Name: CHENGDU AIMINER LEATHER PRODUCTS 
CO., LTD.

Address: No. 16, Wenchangzhonglu,Cuqiao, Wuhou 
District, Chengdu City, 610043 Sichuan Province, 
People's Republic of China

(CHINA a limited company which is based on the 
Chinese law)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, (namely shirts and pants); boots; footwear; 
boots for climbing; sports shoes; sandals; headgear 
for wear; hosiery; neckties; belts [clothing].

ט"ז אלול תשע"ה - 62831/08/2015



Trade Mark No. 264483 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199034 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Electric Visual Evolution, LLC

Address: 1001 Calle Amanecer, San Clemente CA 
92673, U.S.A.

(California, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Clocks; Watch bands and straps; 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)

U.S.A., 13/09/2013, No. 86064609 ארה"ב, 13/09/2013, מספר 86064609

Class: 14 סוג: 14

ט"ז אלול תשע"ה - 62931/08/2015



Trade Mark No. 264487 מספר סימן

Application Date 08/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199084 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours red, green, light 
red, blue and white. as shown in the mark.

 Owners

Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: 4. Organize Sanayi Bolgesi 83412 Nolu, Cad. 
No: 4 Sehitkamil, Gaziantep, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based beverages, 
chocolate-based beverages, macaroni, meat pies, 
vermicelli, products of patisserie and bakery, 
desserts, honey, propolis, flavourings for foods, 
yeast, baking powder, any kind of flour, semolina, 
starch, sugar, lump sugar, powdered sugar, teas, 
iced tea, confectionery, chocolates, biscuits, 
crackers, wafers, chewing gums, ice creams, edible 
ices.

ט"ז אלול תשע"ה - 63031/08/2015



Trade Mark No. 264490 מספר סימן

Application Date 10/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199114 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MakerBot Industries, LLC

Address: One Metro Tech Center,21st Floor, Brooklyn, 
New York NY 11201, U.S.A.

(New York, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in 3D printing; scanners.

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

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

U.S.A., 21/08/2013, No. 86044152 ארה"ב, 21/08/2013, מספר 86044152

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 63131/08/2015



Trade Mark No. 264491 מספר סימן

Application Date 08/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199132 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALEXANDRA ALBERTA CHIOLO S.P.A.

Address: Via Emilio Morosini, 22, I-20135 MILANO (MI), 
Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Italy, 16/12/2013, No. TO2013C003688 TO2013C003688 איטליה, 16/12/2013, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט"ז אלול תשע"ה - 63231/08/2015



Trade Mark No. 264495 מספר סימן

Application Date 07/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199196 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MOLUK GmbH

Address: Seefeldstrasse 178, CH-8008 Zürich, 
Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys; gymnastic and sporting articles 
included in this class.

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

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

Switzerland, 22/09/2013, No. 650151 שוויץ, 22/09/2013, מספר 650151

Class: 28 סוג: 28

ט"ז אלול תשע"ה - 63331/08/2015



Trade Mark No. 264496 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199207 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cendres+Métaux Holding SA

Address: Rue de Boujean 122, CH-2501 Biel/Bienne, 
Switzerland

(Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or coated therewith not included in 
other classes; jewelry, precious stones; timepieces 
and chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 05/02/2014, No. 655579 שוויץ, 05/02/2014, מספר 655579

Class: 14 סוג: 14

ט"ז אלול תשע"ה - 63431/08/2015



Trade Mark No. 264497 מספר סימן

Application Date 23/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199216 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer network connectivity hardware; computer 
network connectivity software, namely, software and 
middleware used to allow enterprise software 
applications to interface with remote devices and to 
allow connectivity, memory storage, device 
management, device monitoring, device tracking, and 
device auditing, all via a computer network.

Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing 
telecommunications access for device connectivity 
via computer networks; providing 
telecommunications access for mobile device 
connectivity by means of a host platform on the 
Internet.

ט"ז אלול תשע"ה - 63531/08/2015



Class: 42 סוג: 42

Technical consulting and assistance with computer-
based information systems and components, namely, 
technical consulting services in the field of datacenter 
architecture, public and private cloud computing 
solutions, and evaluation and implementation of 
internet technology and services; consulting in 
connection with cloud computing; computer systems 
integration services; computer software development; 
providing a website in the nature of a web hosting 
platform for allowing users and enterprise software 
applications to interface with remote devices and to 
allow connectivity, memory storage, device 
management, device monitoring, device tracking, and 
device auditing, all via a computer network; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
allowing users and enterprise software applications 
to interface with remote devices and to allow 
connectivity, memory storage, device management, 
device monitoring, device tracking, and device 
auditing, all via a computer network; design and 
development of computer software and middleware 
for others; computer network design for others; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and 
software systems and computer network connectivity 
hardware; computer consultation with regard to 
computer network connectivity software and 
middleware; computer software services, namely, 
development, maintenance, repair, installation, 
troubleshooting of problems, support in the nature of 
diagnosing problems, upgrade and updating, 
authoring, provision of information, consultation, 
design and customization of computer software and 
middleware; support services with regard to 
computer systems, computer network connectivity 
hardware and computer network connectivity 
software and middleware, namely, troubleshooting 
and diagnosing of computer hardware and software 
problems; computer services, namely, application 
service provider featuring software for use in 
providing remote connectivity, memory storage, 
device management, device monitoring, device 
tracking, and device auditing, all via a computer 
network; engineering design services in connection 
with computer hardware, computer software, 
electrical and electronic circuits; providing consulting 
services in connection with the design and integration 
of computer systems and networks containing 
computer hardware, computer software, 
semiconductor devices and wired and wireless 
connectivity devices.

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

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

U.S.A., 24/06/2013, No. 85968084 ארה"ב, 24/06/2013, מספר 85968084

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 63631/08/2015



 Owners

Name: Digi International Inc.

Address: 11001 Bren Road East, Minnetonka, MN 55343, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ט"ז אלול תשע"ה - 63731/08/2015



Trade Mark No. 264498 מספר סימן

Application Date 02/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199218 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Neat Foods, LLC

Address: 26 Tallgrass Path, Lancaster PA 17602, U.S.A.

(Pennsylvania, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat substitutes, namely, vegetarian food simulating 
the texture and flavor of meat for use in preparing 
meals.

ט"ז אלול תשע"ה - 63831/08/2015



Trade Mark No. 264499 מספר סימן

Application Date 14/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199226 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.

Address: Nagórna 114, PL-62-600 Kolo, Poland

(Poland limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Metalworking machines, saws and saw blades (parts 
of machines).

Class: 8 סוג: 8

Metalworking tools, saws and saw blades (part of 
tools).

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

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

Poland, 21/01/2014, No. Z-423911 Z-423911 פולין, 21/01/2014, מספר

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

ט"ז אלול תשע"ה - 63931/08/2015



Trade Mark No. 264500 מספר סימן

Application Date 16/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199245 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

The letters TF are cited from the first letters of words 
Thermo and form; "Thermo" means heat, 
temperature and "form" means shape; the word 
"Thermoform" is formed from the combination of 
these two words, but no specific meaning is ascribed 
to the word TF Thermoform as a whole.

 Owners

Name: HAZAL TEKSTIL GIYIM SANAYI ve TICARET 
LIMITED SIRKETI

Address: Çakmak Mah. Atay Sok. No:1, TR-34770 
Ümraniye, Istanbul, Turkey

(Turkey Limited Liability Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing (underwear and outerwear) made from all 
kinds of materials, except the ones which are used 
for protective purposes; socks, stockings; footwear; 
headgear for wear.

ט"ז אלול תשע"ה - 64031/08/2015



Trade Mark No. 264503 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199316 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The claimed designation is verbal in Latin letters; MI 
are the first letters of the surname of the famous 
Russian helicopter constructor Mikhail Mil.

 Owners

Name: «Mil Moscow Helicopter Plant» Joint-stock 
company

Address: Garshin str., 26/1, Tomilino, Lyubertsky district, 
RU-140070 Moscow region, Russian Federation

(RU Joint-stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely helicopters and structural parts of 
helicopters.

ט"ז אלול תשע"ה - 64131/08/2015



Trade Mark No. 264505 מספר סימן

Application Date 29/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199327 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL

Address: ul. Wolności 69, PL-41-500 Chorzów, Poland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for fish and ornamental animals living in 
sweet, salty or mixed water biotypes; products and 
preparations for breeding of fish and ornamental 
animals in the form of flakes, granules, extrudates, 
tablets, powders, gels, pastes, liquids, grains and 
mixtures thereof dried, frozen and lyophilised natural 
food for fish and ornamental animals living in sweet, 
salty or mixed water biotypes, food for fish and 
ornamental animals living in sweet, salty or mixed 
water biotypes containing nutritional preparations 
(not for medical purposes).

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

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

Poland, 05/07/2013, No. Z.416377 Z.416377 פולין, 05/07/2013, מספר

Class: 31 סוג: 31

ט"ז אלול תשע"ה - 64231/08/2015



Trade Mark No. 264506 מספר סימן

Application Date 12/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199334 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours blue, white, black, 
gray and yellow is/are claimed as a feature of the 
mark. as shown in the mark.

The mark consists of the wording FREUND'S 
FAMOUS above which is a graphic of a fish, all in a 
curved rectangle with rounded corners, showing the 
colors blue, white, black, gray and yellow.

 Owners

Name: 13th Ave Fish Market Inc.

Address: 4301 15th Avenue, Brooklyn NY 11219, U.S.A.

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Gefilte fish, fresh fish (not live), frozen fish, canned 
tuna fish, and breaded fish.

ט"ז אלול תשע"ה - 64331/08/2015



Trade Mark No. 264508 מספר סימן

Application Date 23/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199338 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Incyte Corporation

Address: Building 336, Rt 141 & Henry Clay Road, 
Wilmington DE 19880, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Brochures, newsletters, and pamphlets relating to 
medical issues, procedures, disease symptoms and 
patient support.

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, providing internet-based 
medical information for patients on medical issues 
and procedures; providing information about disease 
symptoms and medical experiences for patient 
support and community via an interactive patient and 
caregiver web site; providing medical information 
from a web site; providing medical information.

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

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

U.S.A., 24/07/2013, No. 86019067 ארה"ב, 24/07/2013, מספר 86019067

Class: 16 סוג: 16

Class: 44 סוג: 44

ט"ז אלול תשע"ה - 64431/08/2015



Trade Mark No. 264509 מספר סימן

Application Date 24/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199343 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

The mark consists of an upper rectangle background 
in black colour that includes the fancy expression 
"SAVE THE DUCK" in orange colour and a lower 
rectangle background in orange color that includes 
the figure of a duck in orange colour within a circle 
background in black color.

 Owners

Name: FOREST s.r.l.

Address: Via Friuli, 13, Frazione Padernello, I-31038 
Paese (TV), Italy

(Italy Limited Company )

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
luggage cases; animal skins, hides; trunks [luggage]; 
suitcases; purses; carryalls; backpacks; day packs; 
vanity cases, not fitted; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery.

ט"ז אלול תשע"ה - 64531/08/2015



Trade Mark No. 264510 מספר סימן

Application Date 05/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199346 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in the scheduling, 
publicising, hosting, conducting and/or viewing of 
meetings between quoted companies and investors 
and shareholders.

Class: 35 סוג: 35

Arranging business introductions; arranging of 
presentations for business purposes; assistance in 
management of business activities.

Class: 36 סוג: 36

Provision of financial information to companies and 
investors, primarily stock market listed companies, 
institutional investors and sovereign wealth funds; 
provision of financial information to companies and 
investors, primarily stock market listed companies, 
institutional investors and sovereign wealth funds by 
means of a webcast or webinar.

Class: 42 סוג: 42

Providing a software application and website to 
facilitate the scheduling, publicising, hosting, 
conducting and/or viewing of meetings between 
quoted companies and investors and shareholders.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/08/2013, No. UK00003017261 UK00003017261 ממלכה מאוחדת, 08/08/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 64631/08/2015



 Owners

Name: INGAGE IR LIMITED

Address: The Broadgate Tower, Third Floor, 20 Primrose 
Street, London EC2A 2RS, United Kingdom

(United Kindgom, England and Wales. Private Limited 
Company)

ט"ז אלול תשע"ה - 64731/08/2015



Trade Mark No. 264511 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199365 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: President and Fellows of Harvard College

Address: 17 Quincy Street, Cambridge, MA 02138, 
U.S.A.

(Massachusetts, United States Charitable and 
Educational Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific research and development; biomimetic 
research; mechanical research; chemical research; 
bacteriological research; research and development 
of new products for others; physics research; 
biological research; technical research; research and 
development of medical devices; chemical 
engineering; scientific research and development in 
the field of genetics and genetic engineering; 
engineering; research relating to mechanical 
engineering; research in the field of nanotechnology 
and nanomaterials; synthetic biology research; 
robotics research; swarm algorithms research; 
bioengineering research; nanotherapeutics research; 
3d bioprinting research; tissue engineering research.

ט"ז אלול תשע"ה - 64831/08/2015



Trade Mark No. 264513 מספר סימן

Application Date 10/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0589087 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A.

Address: Via Alta, 10, I-30020 MARCON (VE), Italy

(Italy joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Coloring substances, paints, enamels and varnishes.

Class: 17 סוג: 17

Insulating paints and insulating varnishes.

ט"ז אלול תשע"ה - 64931/08/2015



Trade Mark No. 264514 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0619672 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, products for sanitary 
purposes, disinfectants, all these products for 
dentistry; plasters, materials for dressings, cotton 
rolls, cotton balls, cotton patches, gauze bandages 
for treating wounds, pads and bands for dental use, 
also impregnated with medicines or disinfectants, 
small absorbent compression caps for dental use; 
teeth filling material, material for impressions and 
bands for impressions for dental use; synthetic 
materials for making temporary crowns and bridges 
in the field of dentistry; absorbent paper tips for 
medical use; polishing and planing material for dental 
use.

Class: 10 סוג: 10

Surgical stitching material and retraction threads for 
dental use, also impregnated with medicines or 
disinfectants, dental apparatus and instruments, 
including aspirator tips, dental drills, files, filters for 
dental aspirating apparatus; protective masks for the 
face and mouth made of cellulose or non-woven 
fabric for medical use; gutta-percha tips for medical 
use; gloves for examinations made of rubber or 
synthetic materials for medical use.

Class: 16 סוג: 16

Paper bibs for patients.

Class: 21 סוג: 21

Dispensers made of synthetic materials for dental 
materials, particularly for cotton articles, pads and 
garbage bags.

Class: 25 סוג: 25

Bibs for patients made of non-woven fabrics.

ט"ז אלול תשע"ה - 65031/08/2015



 Owners

Name: Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Address: Raiffeisenstrasse 30, 89129 Langenau, 
Germany

(Germany Limited Partnership with a Limited Company 
as General Partner)

ט"ז אלול תשע"ה - 65131/08/2015



Trade Mark No. 264516 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0816228 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN 
LANDEWYCK SARL

Address: 31, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, 
Luxembourg

(Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Raw tobaccos, smoking tobacco, snuff and chewing 
tobacco; cigars, cigarettes, cigarillos; paper for 
cigarettes, tubular pipes for cigarettes; tobacco in 
plugs and rolls; smokers' articles.

ט"ז אלול תשע"ה - 65231/08/2015



Trade Mark No. 264517 מספר סימן

Application Date 19/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0851410 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in authoring, 
downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and 
organizing audio, video and still images; computer 
software for DVD authoring.

ט"ז אלול תשע"ה - 65331/08/2015



Trade Mark No. 264519 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0902569 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J.G. ANSCHÜTZ GMBH & Co. KG

Address: 12, Daimlerstrasse, 89079 Ulm, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Rifles, revolvers and pistols, in particular small-bore 
and compressed air rifles and pistols for 
competitions, parts for the aforesaid weapons and 
accessories for the aforesaid weapons, namely 
barrels, sliding weights, breech-blocks, cartridge 
magazines, stocks, stock attachments, stock cheek-
pieces, stock sealing caps and hook caps, stock 
supports and additional weights, hand rests, trigger 
guards (including trigger guards with a hand stop), 
firearm triggers, including first pressure triggers and 
time triggers, front sights (including keyhole sights), 
sighting tunnels, mechanical sights for firearms; 
ammunition, cartridge cases, projectiles, gunpowder, 
cartridge components for reloaders, rifle slings, gun 
cases, rifle cases, including shell cases; gun belt 
hooks, being accessories for guns and especially 
adapted for them; compressed air cartridges for 
weapons and compressed air containers therefor.

ט"ז אלול תשע"ה - 65431/08/2015



Trade Mark No. 264520 מספר סימן

Application Date 19/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1027608 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Address labels; cards, namely announcement cards, 
invitation cards, thank you cards, holiday cards, 
greeting cards, social note cards, cards with 
photographs, and postcards; envelopes; paper gift 
tags; printed invitations; stationery; stickers.

Class: 25 סוג: 25

Baby bodysuits; baby bottoms; baby tops; blouses; 
camisoles; caps; children's and infant's apparel, 
namely jumpers, overall sleepwear, pajamas, 
rompers and one-piece garments; children's and 
infants' cloth bibs; coats; dresses; hats for infants, 
babies, toddlers and children; hooded pullovers; 
infant and toddler one piece clothing; infant wear; 
jackets; jeans; leggings; mittens; overalls; pants; polo 
shirts; robes; shirts; shirts for infants, babies, toddlers 
and children; shorts; skirts; slacks; sports shirts; 
sweat shirts; sweaters; t-shirts; tops; vests.

Class: 35 סוג: 35

Electronic catalog services featuring clothing and 
accessories, shoes, pre-recorded cds featuring 
music, books for children, tote bags and baby 
blankets; on-line ordering services featuring paper 
and printed matter, namely announcements, 
invitations, cards, thank you cards, holiday cards, 
greeting cards, cards with photographs, postcards, 
gift tags, address labels, stickers, stationery, and 
envelopes.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark brown 
and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Tea Living, Inc.

Address: One Arkansas Street, Suite B, San Francisco, 
CA 94107, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)
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Trade Mark No. 264521 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1048515 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange, light 
orange, dark orange, red, light grey, grey, dark grey 
and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Joint Stock Company Gazprom neft

Address: 5, lit A, Galernaya ul., RU-190000 St-
Petersburg, Russian Federation

(Russian Federation Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power 
steering fluid; transmission fluid; coolants for vehicle 
engines.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; cutting fluids; 
combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; 
lubricants; lubricating grease; grease for belts, fuels 
(including motor spirit); illuminants.
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Trade Mark No. 264522 מספר סימן

Application Date 31/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055263 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu "Intellektualnoe pravo"

Address: kv. 11, d. 63, ul. Stepana Rasina, RU-443099 
Samara, Russian Federation

(RU Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).
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Trade Mark No. 264523 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062325 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, 
yellow, pale yellow, dark yellow, orange, light orange, 
dark orange, red, grey, pale grey, dark grey, brown, 
pale brown, dark brown and black. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: Joint Stock Company Gazprom neft

Address: 5, lit A, Galernaya ul., RU-190000 St-
Petersburg, Russian Federation

(Russian Federation Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fluids for hydraulic circuits; liquids for hydraulic 
circuits; brake fluid; power steering fluid; transmission 
fluid; coolants for vehicle engines.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; cutting fluids; combustible 
oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; lubricants; 
grease; lubricating grease; grease for belts.
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Trade Mark No. 264524 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062326 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, 
yellow, pale yellow, dark yellow, orange, light orange, 
dark orange, red, grey, pale grey, dark grey, brown, 
pale brown, dark brown and black. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: Joint Stock Company Gazprom neft

Address: 5, lit A, Galernaya ul., RU-190000 St-
Petersburg, Russian Federation

(Russian Federation Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fluids for hydraulic circuits; liquids for hydraulic 
circuits; brake fluid; power steering fluid; transmission 
fluid; coolants for vehicle engines.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; cutting fluids; combustible 
oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; lubricants; 
grease; lubricating grease; grease for belts.
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Trade Mark No. 264526 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075225 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Pale orange, 
dark orange, orange, dark orange, red, grey, pale 
grey, dark grey and black. as shown in the  mark.

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

 Owners

Name: Joint Stock Company Gazprom neft

Address: 5, lit A, Galernaya ul., RU-190000 St-
Petersburg, Russian Federation

(Russian Federation Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fluids for hydraulic circuits; liquids for hydraulic 
circuits; brake fluid; power steering fluid; transmission 
fluid; coolants for vehicle engines.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; cutting fluids; combustible 
oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; lubricants; 
grease; lubricating grease; grease for belts.
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Trade Mark No. 264528 מספר סימן

Application Date 17/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152316 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LYAPKO, Nikolai Grigorievich

Address: m-n Sonyachny, 8, kv. 21,Krasnogorivka, 
Mariinsky r-n, Donetskaya obl. 85402, Ukraine

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Anaesthetic apparatus; bandages, elastic; traction 
apparatus for medical purposes; galvanic belts for 
medical purposes; galvanic therapeutic appliances; 
needles for medical purposes; acupuncture needles; 
electric acupuncture instruments; heating cushions 
[pads], electric, for medical purposes; corsets for 
medical purposes; abdominal corsets; lamps for 
medical purposes; beds, specially made for medical 
purposes; medical apparatus and instruments; 
massage apparatus; gloves for massage; water beds 
for medical purposes; childbirth mattresses; furniture 
especially made for medical purposes; knee 
bandages, orthopedic; orthopaedic footwear [shoes]; 
orthopaedic articles; orthopaedic soles; orthopaedic 
belts; draw-sheets for sick beds; suspensory 
bandages; supportive bandages; pads [pouches] for 
preventing pressure sores on patient bodies; 
abdominal pads; maternity belts; belts, electric, for 
medical purposes; belts for medical purposes; 
orthopaedic [orthopedic] belts; resuscitation 
apparatus; arch supports for footwear; thermal packs 
for first aid purposes; blankets, electric, for medical 
purposes; supports for flat feet; physical exercise 
apparatus, for medical purposes; physiotherapy 
apparatus; boots for medical purposes; splints, 
surgical; respirators for artificial respiration.

Class: 35 סוג: 35

Radio advertising; advertising by mail order; 
advertising; television advertising.
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Trade Mark No. 264529 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159878 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Acetate of cellulose, unprocessed; acetates 
[chemicals]; acetic anhydride; acetone; acetylene 
tetrachloride; acetylene; acid proof chemical 
compositions; acids; acidulated water for recharging 
accumulators; acidulated water for recharging 
batteries; anti-frothing solutions for batteries; acrylic 
resins, unprocessed; actinium; activated carbons; 
additives, chemical, to drilling muds; additives, 
chemical, to fungicides; additives, chemical, to 
insecticides; additives, chemical, to motor fuel; 
adhesive preparations for surgical bandages; 
adhesives for billposting; adhesives for industrial 
purposes; adhesives for paperhanging; adhesives for 
wall tiles; adhesives for wallpaper; agar-agar; 
agglutinants for concrete; agricultural chemicals, 
except fungicides, weedkillers, herbicides, 
insecticides and parasiticides; albumin [animal or 
vegetable, raw material]; albuminized paper; alcohol; 
aldehydes; alginates for industrial purposes; 
alginates for the food industry; alkalies; alkaline 
iodides for industrial purposes; alkaline metals; 
alkaline-earth metals; alkaloids; alum; alumina; 
aluminium acetate; aluminium alum; aluminium 
chloride; aluminium hydrate; aluminium iodide; 
aluminium silicate; americium; ammonia [volatile 
alkali] for industrial purposes; ammonia; ammonia 
alum; ammoniacal salts; ammonium aldehyde; 
ammonium salts; amyl acetate; amyl alcohol; 
anhydrides; anhydrous ammonia; animal albumen 
[raw material]; animal carbon preparations; animal 
carbon; animal charcoal; blood charcoal; bone 
charcoal; anti-boil preparations for engine coolants; 
anti-frothing solutions for accumulators; anti-
incrustants; anti-knock substances for internal 
combustion engines; anti-sprouting preparations for 
vegetables; anti-tarnishing chemicals for windows; 
antifreeze; antimony oxide; antimony sulphide; 
antimony; antistatic preparations, other than for 
household purposes; antranilic acid; argon; arsenic; 
arsenious acid; artificial resins, unprocessed; artificial 
sweeteners [chemical preparations]; astatine; 
automobile body fillers; auxiliary fluids for use with 
abrasives; bacterial preparations other than for 
medical and veterinary use; bacteriological 
preparations for acetification; bacteriological 
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preparations other than for medical and veterinary 
use; balm of gurjun [gurjon, gurjan] for making 
varnish; barium compounds; barium sulphate; 
barium; baryta paper; baryta; barytes; bases 
[chemical preparations]; basic gállate of bismuth; 
bate for dressing skins; baths for galvanizing; 
bauxite; beer preserving agents; beer-clarifying and 
preserving agents; bentonite; benzene derivatives; 
benzene-based acids; benzoic acid; benzoic 
sulphinide; berkelium; bicarbonate of soda for 
chemical purposes; bichloride of tin; bichromate of 
potassium; bichromate of soda; biochemical 
catalysts; biological preparations, other than for 
medical or veterinary purposes; biological tissue 
cultures other than for medical or veterinary 
purposes; birdlime; bismuth nitrite for chemical 
purposes; bismuth; bleaching preparations 
[decolorants] for industrial purposes; blueprint cloth; 
blueprint paper; borax; boric acid for industrial 
purposes; brake fluid; brake fluids; brazing fluxes; 
brazing preparations; brickwork preservatives, except 
paints and oils; bromine for chemical purposes; by-
products of the processing of cereals for industrial 
purposes; caesium; calcined soda; calcium carbide; 
calcium cyanamide [fertilizer]; calcium salts; 
californium: camphor, for industrial purposes; car 
body fillers; carbide; carbolineum for the protection of 
plants; carbon black for industrial purposes; carbon 
for filters; carbon sulphide; carbon tetrachloride; 
carbon; carbonates; carbonic acid; carbonic hydrates; 
casein for industrial purposes; casein for the food 
industry; cassiopium [lutetium]; catalysts; catechu; 
caustic alkali; caustic soda for industrial purposes; 
caustics for industrial purposes; cellulose; cement 
[metallurgy]; cement for pneumatic tires [tyres]; 
cement preservatives, except paints and oils; 
cement-waterproofing preparations, except paints; 
ceramic compositions for sintering [granules and 
powders]; ceramic glazings; ceramic materials in 
particulate form, for use as filtering media; cerium; 
chemical additives for oils; chemical additives to 
drilling muds; chemical additives to fungicides; 
chemical additives to motor fuel; chemical 
condensation preparations; chemical intensifiers for 
paper; chemical intensifiers for rubber; chemical 
preparations for analyses in laboratories, other than 
for medical or veterinary purposes; chemical 
preparations for decarbonising engines; chemical 
preparations for facilitating the alloying of metals; 
chemical preparations for protection against wheat 
blight [smut]; chemical preparations for scientific 
purposes, other than for medical or veterinary use; 
chemical preparations for smoking meat; chemical 
preparations for the manufacture of paints; chemical 
preparations for the manufacture of pigments; 
chemical preparations for use in photography; 
chemical preparations to prevent mildew; chemical 
preparations to prevent wheat smut; chemical 
preparations, except pigments, for the manufacture 
of enamel; chemical reagents, other than for medical 
or veterinary purposes; chemical substances for 
analyses in laboratories, other than for medical or 
veterinary purposes; chemical substances for 
preserving foodstuffs; cement for footwear; chemicals 
for forestry, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; chemicals used in 
fermenting wine; chimney cleaners, chemical; china 
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clay; china slip; chlorates; chlorides; chlorine; cholic 
acid; chromâtes; chrome alum; chrome salts; chromic 
acid; chromic salts; chromium oxide; 
cinematographic film, sensitized but not exposed; 
cinematographic films, sensitized but not exposed; 
citric acid for industrial purposes; clarification 
preparations; coal saving preparations; cobalt oxide 
for industrial purposes; collodion; color-brightening 
chemicals for industrial purposes; colour-brightening 
chemicals for industrial purposes; combusting 
preparations [chemical additives to motor fuel]; 
compositions for repairing inner tubes of tires [tyres]; 
chemical additives to insecticides; compositions for 
repairing tires [tyres]; compositions for the 
manufacture of phonograph records; compositions 
for the manufacture of technical ceramics; 
compositions for threading; compost; concrete 
preservatives, except paints and oils; concrete-
aeration chemicals; condensation-preventing 
chemicals; coolants for vehicle engines; copper 
sulphate [vitriol]; corrosive preparations; creosote for 
chemical purposes; crotonic aldehyde; cryogenic 
preparations; cultures of microorganisms other than 
for medical and veterinary use; curium; currying 
preparations for leather; currying preparations for 
skins; cyanides [prussiates]; cymene; damp proofing 
preparations, except paints, for masonry; decolorants 
for industrial purposes; defoliants; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
degumming preparations; dehydrating preparations 
for industrial purposes; detergent additives to 
gasoline [petrol]; detergent additives to gasoline; 
detergent additives to petrol [gasoline]; detergents for 
use in manufacturing processes; dextrine size; 
diagnostic preparations, other than for medical or 
veterinary purposes; diastase for industrial purposes; 
diatomaceous earth; diazo paper; diazo papers; 
dioxide of hydrogen; disincrustants; dispersions of 
plastics; distilled water; dolomite for industrial 
purposes; dressing and finishing preparations for 
textiles; dressing, except oils, for skins; drilling muds; 
dry ice [carbon dioxide]; dysprosium: earth for 
growing; electrophoresis gels, other than for medical 
or veterinary purposes; emollients for industrial 
purposes; emulsifiers; enamel and glass-staining-
chemicals; enamel-staining chemicals; engine-
decarbonising chemicals; enzyme preparations for 
industrial purposes; enzyme preparations for the food 
industry; enzymes for industrial purposes; enzymes 
for the food industry; epoxy resins, unprocessed; 
erbium; esters; ethane; ethers; ethyl alcohol; ethyl 
ether; europium; expanded-clay for hydroponic plant 
growing [substrate]; fat-bleaching chemicals; fatty 
acids; ferments for chemical purposes; fermium; 
ferrocyanides; ferrotype plates [photography]; 
fertilizers; fertilizing preparations; fillers for 
automobile bodies; fillers for car bodies; filtering 
materials [chemical preparations]; filtering materials 
[mineral substances]; filtering materials [unprocessed 
plastics]; filtering materials [vegetable substances]; 
filtering preparations for the beverages industry; 
finishing preparations for use in the manufacture of 
steel; fire extinguishing compositions; fireproofing 
preparations; fish meal fertilizers; fissionable 
chemical elements; fissionable material for nuclear 
energy; fixing baths [photography]; fixing solutions 
[photography]; flashlight preparations; flocculants; 
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flour for industrial purposes; flower preservatives; 
flowers of sulphur for chemical purposes; fluids for 
hydraulic circuits; fluorine; fluorspar compounds; 
formic acid; formic aldehyde for chemical purposes; 
foundry binding substances; foundry molding 
[moulding] preparations; foundry molding 
preparations; foundry moulding preparations; foundry 
sand; francium; fuel for atomic piles; fuel-saving 
preparations; fuller's earth for use in textile industry; 
fulling preparations for use in textile industry; fulling 
preparations; gadolinium; gall nuts; gallic acid for the 
manufacture of ink; gallium; gallnuts; gallotannic acid; 
galvanizing baths; galvanizing preparations; gambier; 
gas propellents for aerosols; gas purifying 
preparations; gelatine for industrial purposes; 
gelatine for photographic purposes; genes of seeds 
for agricultural production; getters [chemically active 
substances]; glass-frosting chemicals; glass-staining 
chemicals; glaziers' putty; glucose for industrial 
purposes; glucose for the food industry; glucosides; 
glue for industrial purposes; gluten [glue], other than 
for stationery or household purposes; gluten for 
industrial purposes; gluten for the food industry; 
glutinous preparations for tree-banding; glutinous 
preparations for tree-grafting; glutinous tree-banding 
preparations; glutinous tree-grafting preparations; 
glycerides; glycerine for industrial purposes; glycol 
ether; glycol; gold salts; grafting mastic for trees; 
grafting wax for trees; graphite for industrial 
purposes; grease-removing preparations for use in 
manufacturing processes; guano; gum arabic for 
industrial purposes; gum solvents; gums [adhesives], 
other than for stationery or household purposes; 
heavy water; helium; holmium; hormones for 
hastening the ripening of fruit; horticulture chemicals, 
except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; humus top dressing; humus; hydrates; 
hydrazine; hydrochlorates; hydrochloric acid; 
hydrofluoric acid; hydrogen peroxide; hydrogen; 
hypochlorite of soda; hyposulphites; industrial 
chemicals; iodic acid; iodine for chemical purposes; 
iodine for industrial purposes; iodised albumen; malt 
albumen; iodised salts; ion exchangers [chemicals]; 
ion exchangers [chemical preparations]; iron salts; 
isinglass other than for stationery, household or 
alimentary purposes; isotopes for industrial purposes; 
kainite; kaolin; ketones; kieselgur; krypton; lactic 
acid; lactose [raw material]; lactose for industrial 
purposes; lactose for the food industry: lamp black 
for industrial purposes; lanthanum; lead acetate; lead 
arsenate; lead oxide; leather glues; leather-dressing 
chemicals; leather-impregnating chemicals; leather-
renovating chemicals; leather-waterproofing 
chemicals; lecithin [raw material]; lecithin for 
industrial purposes; lecithin for the food industry; lime 
acetate; lime carbonate; lime chloride; limestone 
hardening substances; liquids for hydraulic circuits; 
liquids for removing sulphates from accumulators; 
liquids for removing sulphates from batteries; lithia 
[lithium oxide]; lithium; litmus paper; loam; lutetium 
[cassiopium]; magnesite; magnesium carbonate; 
magnesium chloride; magnetic fluid for industrial 
purposes; manganate; manganese dioxide; 
mangrove bark for industrial purposes; manure for 
agriculture; masonry preservatives, except paints and 
oils; mastic for leather; mastic for tires [tyres]; mastic 
for tires; mastic for tyres; meat tenderizers for 
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industrial purposes; mercuric oxide; mercury salts; 
mercury; metal annealing preparations; metal earths; 
rare earths; metal hardening preparations; metal 
tempering preparations; metalloids; methane; methyl 
benzene; methyl benzol; methyl ether; milk ferments 
for chemical purposes; milk ferments for industrial 
purposes; milk ferments for the food industry; mineral 
acids; moderating materials for nuclear reactors; 
moistening [wetting] preparations for use in 
bleaching; moistening [wetting] preparations for use 
in dyeing; moistening [wetting] preparations for use in 
the textile industry; mold-release preparations; 
mordants for metals; mould-release preparations; 
must-fining preparations; naphthalene; neodymium; 
neon; neptunium; nitrate of uranium; nitrate paper; 
nitrates; nitric acid; nitric monoxide; nitrogen; 
nitrogenous fertilisers; nitrogenous lime [manure]; 
nitrous oxide; oenological bactericides [chemical 
preparations used in wine making]; oil cement [putty]; 
oil dispersants; oil-bleaching chemicals; oil-purifying 
chemicals; oil-separating chemicals; oils for currying 
leather; oils for preparing leather in the course of 
manufacture; oils for tanning leather; oils for the 
preservation of food; oleic acid; olivine [chemical 
preparations]; opacifiers for enamel; opacifiers for 
enamel or glass; opacifiers for glass; organic-
bleaching chemicals; oxalates; oxalic acid; oxygen; 
palladious chlorides; paper pulp; wood pulp; peat 
[fertiliser]; peat pots for horticulture; pectin 
[photography]; pectin for industrial purposes; pectin 
for the food industry; perborate of soda; 
percarbonates; perchlorates; persulphates; 
persulphuric acid; petroleum dispersants; phenol for 
industrial purposes; phosphates [fertilisers]; 
phosphatides; phosphoric acid; phosphorus; 
photographic developers; photographic emulsions; 
photographic paper; photographic sensitizers; 
photometric paper; photosensitive plates; sensitized 
photographic plates; picric acid; plant growth 
regulating preparations; plasticizers; plastics, 
unprocessed; plastisols; plutonium; polish removing 
substances; polonium; potash water; potash; 
potassium dioxalate; potassium; potato flour for 
industrial purposes; potting soil; power steering fluid; 
praseodymium; preparations for preventing the 
tarnishing of glass; preparations for preventing the 
tarnishing of lenses; preparations for stimulating 
cooking for industrial purposes; preparations for the 
purification of gas; preparations for the separation of 
greases; preparations of microorganisms other than 
for medical and veterinary use; preparations of the 
distillation of wood alcohol; preservatives for 
pharmaceutical preparations; preservatives for tiles, 
except paints and oils; promethium; protactinium; 
protective gases for welding; protein [raw material]; 
prussiates; purification preparations; pyrogallic acid; 
pyroligneous acid [wood vinegar]; quebracho for 
industrial purposes; radiator flushing chemicals; 
radioactive elements for scientific purposes; radium 
for scientific purposes; radon; reducing agents for 
use in photography; refrigerants; refrigerating 
preparations: renovating preparations for phonograph 
records; rhenium; rock salt; rubber preservatives; 
rubidium: saccharin: sal ammoniac spirits; sal 
ammoniac; salicylic acid; salpêtre; salt for preserving, 
other than for foodstuffs; salt, raw; saltpeter; salts 
[chemical preparations]; salts [fertilisers]; salts for 
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coloring [colouring] metal; salts for coloring metal; 
salts for colouring metal; salts for galvanic batteries; 
salts for galvanic cells; salts for industrial purposes; 
salts from rare earth metals; salts of alkaline metals; 
salts of precious metals for industrial purposes; 
sauce for preparing tobacco; scale removing 
preparations, other than for household purposes; 
scandium; sea water for industrial purposes; 
seaweeds [fertilizers]; sebacic acid; seed preserving 
substances; selenium; self-toning paper 
[photography]; sensitized cloth for photography; 
sensitized films, unexposed; sensitized paper; 
sensitized plates for offset printing; separating and 
unsticking [ungluing] preparations; silicates; silicon; 
silicones; silver nitrate; silver salt solutions for 
silvering; size for finishing and priming; sizing 
preparations; slag [fertilisers]; soap [metallic] for 
industrial purposes; soda ash; sodium salts [chemical 
preparations]; sodium; soil conditioning preparations; 
soldering chemicals; soldering fluxes; solidified gases 
for industrial purposes; solutions for cyanotyping; 
solvents for varnishes; soot for industrial or 
agricultural purposes; sorrel salt; spinel [chemical 
preparations]; spirits of salt; spirits of vinegar [dilute 
acetic acid]; stain-preventing chemicals for use on 
fabrics; starch for industrial purposes; starch paste 
[adhesive], other than for stationery or household 
purposes; starch size [chemical preparations]; starch-
liquifying chemicals [ungluing agents]; stearic acid; 
stem cells other than for medical or veterinary 
purposes; strontium; substances for preventing runs 
in stockings; substances for removing polish; 
substrates for soil-free growing [agriculture]; 
sulphates; sulphides; sulphonic acids; sulphur; 
sulphuric acid; sulphuric ether; sulphurous acid; 
sumac for use in tanning; superphosphates 
[fertilisers]; surface-active chemical agents; synthetic 
materials for absorbing oil; synthetic resins, 
unprocessed; talc [magnesium silicate]; tan-wood; 
tan; tannic acid; tannin; tanning substances; tapioca 
flour for industrial purposes; tartar other than for 
pharmaceutical purposes; tartaric acid; technetium; 
tellurium; tensio-active agents; terbium; test paper, 
chemical; tetrachlorides; textile-brightening 
chemicals; textile-impregnating chemicals; textile-
waterproofing chemicals; thallium; thiocarbanilide; 
thorium; thulium; tire repairing compositions; titanite; 
titanium dioxide for industrial purposes; toluene; 
toluol; toning baths [photography]; toning salts 
[photography]; toxic gas neutralizers; tragacanth gum 
for use in manufactures; transmission fluid; tree 
cavity fillers [forestry]; tungstic acid; tyre repairing 
compositions; ungluing agents [chemical 
preparations for liquifying starch]; ungluing 
preparations; unsticking and separating preparations; 
uranium oxide; uranium; vine disease preventing 
chemicals; vinic alcohol; viscose; vitriol; volatile alkali 
[ammonia] for industrial purposes; vulcanisation 
accelerators; vulcanising preparations; wallpaper 
removing preparations; water glass [soluble glass]; 
water purifying chemicals; water-softening 
preparations; wax-bleaching chemicals; welding 
chemicals; wetting preparations for use in bleaching; 
wetting preparations for use in dyeing; wetting 
preparations for use in the textile industry; wine 
finings; witherite; wood alcohol; wood vinegar 
[pyroligneous acid]; x-ray films, sensitized but not 
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, white 
and light-blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Joint Stock Company Gazprom neft

Address: Galernaya ul, 5, lit A, RU-190000 St-
Petersburg, Russian Federation

(Russian Federation Joint Stock Company)

Class: 4 סוג: 4

Additives, non-chemical, to motor fuel; alcohol [fuel]; 
anthracite; beeswax; belting wax; benzene; benzine; 
benzol; blocks of peat [fuel]; bone oil for industrial 
purposes; candles; carburants; carnauba wax; castor 
oil for technical purposes; ceresine; charcoal [fuel]; 
Christmas tree candles; perfumed candles; coal 
briquettes; coal dust [fuel]; coal naphtha; coal tar oil; 
coal; coke; combustible oil; cutting fluids; diesel oil; 
dust binding compositions for sweeping; dust laying 
compositions; dust removing preparations; electrical 
energy; ethanol [fuel]; firelighters; firewood; fish oil, 
not edible; fuel gas; fuel oil; fuel with an alcoholic 
base; fuel; gas for lighting; gasoline; grease for arms 
[weapons]; grease for belts; non-slipping 
preparations for belts; grease for boots; combustible 
briquettes; grease for leather; grease for shoes; 
illuminating grease; illuminating wax; industrial 
grease; industrial oil; industrial wax; kerosene; lamp 
wicks; lanolin; lighting fuel; lignite; ligroin; lubricants; 
lubricating graphite; lubricating grease; lubricating oil; 
mazut; methylated spirit; mineral fuel; moistening oil; 
motor fuel; motor oil; naphtha; nightlights [candles]; 
oil for the preservation of leather; oil for the 
preservation of masonry; oil-gas; oils for paints; oils 
for releasing form work [building]; oleine; ozocerite 
[ozokerite]; paper spills for lighting; wood spills for 
lighting; paraffin; peat [fuel]; peat briquettes [fuel]; 
petrol; petroleum ether; petroleum jelly for industrial 
purposes; petroleum, raw or refined; preservatives 
for leather [oils and greases]; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gas [fuel]; solidified 
gases [fuel]; soya bean oil preparations for non-stick 
treatment of cooking utensils; stéarine; sunflower oil 
for industrial purposes; tallow; tapers; textile oil; 
tinder; vaporized fuel mixtures; wax [raw material]; 
wicks for candles; wood briquettes; wool grease; 
xylene; xylol.

ט"ז אלול תשע"ה - 66931/08/2015



Trade Mark No. 264531 מספר סימן

Application Date 06/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166058 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GIDATAY GIDA VE TARIM SANAYI TICARET 
ANONIM ŞIRKETI

Address: Aydin Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, 2/3 
Sokak, No: 9, Aydin, Turkey

(Turkey Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry, game, meat extracts, broth, 
shellfish not live, namely, shrimps (not live), lobster 
(not live), clams (not live), processed meat, frozen 
meat, dried meat, fried meat, meat jellies, meat 
juices; pulses for food, namely, preserved or 
processed beans, chickpeas, lentils, soy beans; 
instant or pre-cooked soup, bouillon; processed 
olives, olive pastes, pickles; milk and milk products, 
namely milk, cheese, yoghurt, ayran (drink based on 
yoghurt), cream, milk powder, milk-based beverages 
containing fruits; edible oils and fats, butter, 
margarine; dried, preserved, canned, frozen fruits 
and vegetables; processed fruits and vegetables; 
tomato puree, tomato paste; processed and roasted 
chickpeas, nuts, peanuts, walnuts, pistachio; peanut 
butter, hazelnut pastes, tahini (sesame seed paste); 
jams, marmalades, fruit jellies; eggs, powdered eggs; 
potato chips.

ט"ז אלול תשע"ה - 67031/08/2015



Trade Mark No. 264533 מספר סימן

Application Date 30/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170776 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Les Mills International Limited

Address: 22 Centre Street, Auckland 1010, New Zealand

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

ט"ז אלול תשע"ה - 67131/08/2015



Trade Mark No. 264534 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182168 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AZ Electronic Materials (Luxembourg) S.à.r.l.

Address: 32-36, boulevard d'Avranches, L-1160 
Luxembourg, Luxembourg

(Luxembourg Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Inorganic chemicals on the basis of silicate.

ט"ז אלול תשע"ה - 67231/08/2015



Trade Mark No. 264535 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183280 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

The mark consists of the letter "K" in white inside a 
circle surrounded by dots in ochre, and the word 
"Klebosol" in black.

 Owners

Name: AZ Electronic Materials (Luxembourg) S.à.r.l.

Address: 32-36, boulevard d'Avranches, L-1160 
Luxembourg, Luxembourg

(Luxembourg Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Inorganic chemicals on the basis of silicate.

ט"ז אלול תשע"ה - 67331/08/2015



Trade Mark No. 264538 מספר סימן

Application Date 02/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David frenkel שם: דוד פרנקל

Address: openimer 11, Tel Aviv, Ramat Aviv, Israel כתובת : אופנהיימר 11, תל אביב, רמת אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Flowers shop. חנות פרחים.     

ט"ז אלול תשע"ה - 67431/08/2015



Trade Mark No. 264540 מספר סימן

Application Date 02/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Odelia Elgarat שם: אודליה אלגרט

Address: P.O.B. 362, Mefalsim, 79160, Israel כתובת : ת.ד. 362, מפלסים, 79160, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Menachem Begin St., Levinstein Tower, 12 
Fl., Tel Aviv, 66183, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, קומה 12, תל 
אביב, 66183, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Gallery for selling artwork; included in class 35. גלריה למכירת דברי אומנות; הנכללת בסוג 35.                   

ט"ז אלול תשע"ה - 67531/08/2015



טורנובסקי

Trade Mark No. 264543 מספר סימן

Application Date 01/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: .W. Turnowsky Ltd שם: ו. טורנובסקי בע"מ

Address: Yohanan Ben Zakkai 3, Tel Aviv Jaffa, 65203, 
Israel

כתובת : יוחנן בן זכאי 3, תל אביב-יפו, 65203, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: YARON-ELDAR PALLERWSCHWARTZ & CO. 
LAW OFFICES

Address: HANAMAL 33, Haifa, 3133901, Israel

שם: ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות' משרד עו"ד

כתובת : הנמל 33, חיפה, 3133901, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter, namely wrapping paper, greeting cards, 
notebooks, photograph albums and paper bags; 
plastic sheets, plastic sacks and plastic bags for 
wrapping and packaging; printing blocks.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס, דהיינו ניירות עטיפה, כרטיסי 

ברכה, מחברות, אלבומי תמונות ושקיות נייר; יריעות פלסטיק, 
שקי פלסטיק ושקיות פלסטיק לעטיפה ולאריזה; אותיות דפוס.   
                                                                                    

                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 67631/08/2015



Trade Mark No. 264551 מספר סימן

Application Date 23/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., 
LTD

Address: 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, 
Chongqing, 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: 12 סוג: 12

Motor buses; Waggons; Cars; Automobiles; Shock 
absorbers for automobiles; Driving motors for land 
vehicles; Vehicle wheels; Clutches for land vehicles; 
Motorcycles; Automobile bodies; all included in class 
12.

אוטובוסים מוטוריים; קרונות; מכוניות; כלי רכב; בולמי זעזועים 
לרכבים;  מנועי נהיגה לכלי רכב יבשתיים; גלגלי רכבים; 

מצמדים לכלי רכב יבשתיים; אופנועים; גופי רכב; הנכללים כולם 
בסוג 12.                                                               

ט"ז אלול תשע"ה - 67731/08/2015



Trade Mark No. 264559 מספר סימן

Application Date 23/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., 
LTD

Address: 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, 
Chongqing, 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: 12 סוג: 12

Motor buses; Waggons; Cars; Automobiles; Shock 
absorbers for automobiles; Driving motors for land 
vehicles; Vehicle wheels; Clutches for land vehicles; 
Motorcycles; Automobile bodies; all included in class 
12.

אוטובוסים מוטוריים; קרונות; מכוניות; כלי רכב; בולמי זעזועים 
לרכבים;  מנועי נהיגה לכלי רכב יבשתיים; גלגלי רכבים; 

מצמדים לכלי רכב יבשתיים; אופנועים; גופי רכב; הנכללים כולם 
בסוג 12.                                                               

ט"ז אלול תשע"ה - 67831/08/2015



INTUEX

Trade Mark No. 264583 מספר סימן

Application Date 24/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

Address: 3800 West 143rd St., Cleveland, OH 44111, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus, software and hardware for monitoring and 
recording the performance of aircraft components; all 
included in class 9

מכשירים, תוכנות וחומרה לפיקוח ותיעוד ביצועים של רכיבי 
מטוסים; הנכללים כולם בסוג 9                                           

                                              

Class: 12 סוג: 12

Windows for aircraft; all included in class 12 חלונות למטוסים; הנכללים כולם בסוג 12                     

Class: 21 סוג: 21

Window glass for aircraft; all included in class 21 זכוכית לחלונות עבור מטוסים; הנכללים כולם בסוג 21       

ט"ז אלול תשע"ה - 67931/08/2015



Trade Mark No. 264584 מספר סימן

Application Date 24/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

component parts for firearms; gun parts; all included 
in class 13

רכיבים עבור כלי נשק; חלקים של כלי ירייה; הנכללים כולם 
בסוג 13         

Class: 28 סוג: 28

Toy weapons, toy guns, toy gun accessories, parts 
and fittings thereof; all included in class 28     

כלי נשק צעצוע, אקדחים ורובי צעצוע, תוספות, חלקים 
ואביזרים לאקדחי ורובי צעצוע; הנכללים כולם בסוג 28

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

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

U.S.A., 16/04/2014, No. 86254297 ארה"ב, 16/04/2014, מספר 86254297

Class: 13 סוג: 13

ט"ז אלול תשע"ה - 68031/08/2015



Trade Mark No. 264587 מספר סימן

Application Date 24/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and toiletries for cleaning and care of the 
skin and hair.

תמרוקים וטואלטיקה לניקוי וטיפוח של העור והשיער.             
                              

Class: 5 סוג: 5

Medicated preparations for treating conditions of the 
skin and hair.

תכשירים תרופתיים לטיפול במצבים של העור והשיער.           
                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 68131/08/2015



Trade Mark No. 264591 מספר סימן

Application Date 06/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199428 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu "Intellektualnoe pravo"

Address: kv. 11, d. 63, ul. Stepana Rasina, RU-443099 
Samara, Russian Federation

(RU Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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, 19/11/2013, No. 2013740051 רוסיה, 19/11/2013, מספר 2013740051

Class: 33 סוג: 33

ט"ז אלול תשע"ה - 68231/08/2015



Trade Mark No. 264592 מספר סימן

Application Date 26/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199441 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours orange is/are 
claimed as a feature of the mark. as shown in the 
mark.

 Owners

Name: Voya Services Company

Address: 5780 Powers Ferry Road, NW, Atlanta GA 
30327, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and insurance services, namely, insurance 
underwriting, brokerage and administration in the 
field of life, health, disability, annuities, and employee 
benefits insurance; Insurance underwriting, 
brokerage and administration in the field of stop loss 
insurance; mutual fund and investment brokerage; 
financial risk management; financial administration of 
retirement, employee benefits, and annuity plans and 
programs; retirement funds investment services; 
providing financial information in the field of 
retirement planning; Investment services, in the 
nature of asset management services, cash 
management, financial management, and financial 
portfolio management; Investment management 
services; Securities brokerage services; mutual fund 
investment services; financial planning services; 
reinsurance underwriting services.

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

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

U.S.A., 01/10/2013, No. 86079307 ארה"ב, 01/10/2013, מספר 86079307

Class: 36 סוג: 36

ט"ז אלול תשע"ה - 68331/08/2015



Trade Mark No. 264593 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199442 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station NJ 
08889, U.S.A.

(New Jersey, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human vaccine preparations.

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

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

U.S.A., 08/11/2013, No. 86113318 ארה"ב, 08/11/2013, מספר 86113318

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 68431/08/2015



Trade Mark No. 264594 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199485 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Polo/Lauren Company, L.P.

Address: 650 Madison Avenue, New York, NY 10022, 
U.S.A.

(Succursale)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors, wall hangings 
(non-textile).

Class: 35 סוג: 35

Retail services and online retail store services 
offering clothing for men, women and children, 
footwear, headgear for wear, accessories and 
household collections.

ט"ז אלול תשע"ה - 68531/08/2015



Trade Mark No. 264596 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199500 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: REALTRANSFER-INSTITUIÇÃO DE 
PAGAMENTO, S.A.

Address: Praça de Marquês de Pombal, nº 1, Galerias, 
Loja J, P-1250-160 Lisboa, Portugal

(Portugal Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance and financial services; financial services 
and banking services, namely money transfer 
services, electronic funds transfer services, payment 
services, payment order services, credit card 
services, prepaid card services, gift voucher services, 
ATM services, debit card and stored-value services, 
and direct deposit of funds in the bank account of 
clients.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 Union, 24/10/2013, No. 012252912 האיחוד האירופי, 24/10/2013, מספר 012252912

Class: 36 סוג: 36

ט"ז אלול תשע"ה - 68631/08/2015



Trade Mark No. 264597 מספר סימן

Application Date 24/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199505 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TrueCar, Inc.

Address: 120 Broadway, Suite 200, Santa Monica CA 
90401, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile devices, 
namely, software for accessing a database of 
information about motorized vehicles and motorized 
vehicle pricing; downloadable software allowing users 
to search for, research, purchase and sell motorized 
vehicles.

Class: 35 סוג: 35

Providing motorized vehicle purchase advisory and 
consulting services; providing motorized vehicle 
value advisory and price evaluation services; 
providing information via a global computer network 
in connection with the price, value and specifications 
of motorized vehicles; statistical analysis of national 
and regional motorized vehicle price data; providing 
motorized vehicle price reports that include dealer 
cost, factory invoice price, average price, sticker 
price, MSRP, and a statistical analysis of price for a 
particular vehicle based on actual purchase data; 
marketing and advertising services for sellers of new 
and used motorized vehicles, motorized vehicle parts 
and accessories, and motorized vehicle repair, 
customization and restoration services.

Class: 42 סוג: 42

Providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software allowing web site users to 
search for, research, purchase and sell motorized 
vehicles.

ט"ז אלול תשע"ה - 68731/08/2015



Trade Mark No. 264598 מספר סימן

Application Date 31/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199511 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Centrexion Corporation

Address: 75 Rockefeller Plaza, 29th Floor, New York NY 
10019, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, pain 
medications for use by humans and animals; pain 
relief preparations for use by humans and animals.

Class: 44 סוג: 44

Provision of health care services, namely, providing 
information to doctors, veterinarians, and patients 
regarding pain relief and other medications.

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

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

U.S.A., 29/08/2013, No. 86051546 ארה"ב, 29/08/2013, מספר 86051546

Class: 5 סוג: 5

Class: 44 סוג: 44

ט"ז אלול תשע"ה - 68831/08/2015



Trade Mark No. 264599 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199512 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Machine Zone, Inc.

Address: 555 Hamilton Avenue, Palo Alto CA 94301, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software providing real-time language 
translation capability.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 05/08/2013, No. 86028608 ארה"ב, 05/08/2013, מספר 86028608

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 68931/08/2015



Trade Mark No. 264601 מספר סימן

Application Date 13/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199545 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Proizvodstvenno-
kommercheskaya firma "Atlantis-Pak"

Address: ul. Onuchkina, 72, kh. Lenina, Aksaisky r-n, RU-
346703 Rostovskaya oblast, Russian Federation

(Russian Federation Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Bags [envelopes, pouches] of plastics for packaging, 
including shrinkable plastic bags for food packaging; 
bags for microwave cooking; flexible plastic films 
used as packaging for food; plastic flexible packaging 
films sold in bulk to industrial and commercial 
manufacturers.

ט"ז אלול תשע"ה - 69031/08/2015



Trade Mark No. 264603 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199574 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Upsher-Smith Laboratories

Address: 6701 Evenstad Drive, Maple Grove MN 55369, 
U.S.A.

(Minnesota, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders.

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

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

U.S.A., 20/09/2013, No. 86070577 ארה"ב, 20/09/2013, מספר 86070577

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 69131/08/2015



Trade Mark No. 264605 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199587 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, 
cigarillos; 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, 20/09/2013, No. 649267 שוויץ, 20/09/2013, מספר 649267

Class: 34 סוג: 34

ט"ז אלול תשע"ה - 69231/08/2015



Trade Mark No. 264608 מספר סימן

Application Date 16/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199611 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: MODECOM HONG KONG LIMITED

Address: Unit A, 9/F, Queen's Centre, 58-64 Queen's Rd 
East, Wanchai, Hong Kong, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, magnetic and optical data 
carriers, computers and parts thereof, tablets, laptop 
computers, notebook computers, mobile telephones, 
monitors, screens, televisions, navigation apparatus, 
power supply units for computers, telephones, 
screens for mp3 and mp4 players, speakers, UPS 
apparatus, automobile power supply units for 
notebook computers, automobile voltage regulators, 
batteries, accumulators, chargers, network 
apparatus, namely routers, switches, network cards 
for computers, apparatus for wireless 
communication, cooling apparatus for computers, 
memory card readers, power strips for computers 
(hubs), remote controls for computers and 
multimedia apparatus, speakers, speaker sets, 
wireless audio modules, headphones, microphones, 
digital cameras and camcorders, car video recorders 
and web cameras, digital telephones, palmtops, 
power strips with sockets, data processing 
equipment, housings for computers, computer mice, 
keyboards, bags for carrying computers, bags and 
cases for laptop computers, cases for navigation 
apparatus and tablets, pads for laptop computers, 
notebook computers and tablets.

ט"ז אלול תשע"ה - 69331/08/2015



Trade Mark No. 264609 מספר סימן

Application Date 08/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199623 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SUNWOOD HOLDING GROUP CO., LTD.

Address: Sunwood Industrial Park, Yuhuan Economic 
Development Zone, Zhejiang Province, People's Republic 
of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printing paper (heliotype paper; newsprint paper; 
books and periodicals paper; bond paper; intaglio 
printing paper; Toppan paper); carbon paper; waxed 
paper; towels of paper; cardboard; writing or drawing 
books; comic books; photograph stands; packing 
paper; staples for offices; pencil sharpening 
machines, electric or non-electric; office perforators; 
binding strips [bookbinding]; paper knives [cutters] 
[office requisites]; staplers; staples; pencil 
sharpeners; paper shredders for office use; clips for 
offices; bookends; drawing pins; correcting fluids 
[office requisites]; rubber erasers; stationery; writing 
cases [sets]; folders for papers; stands for pens and 
pencils; pins (stationery); paper clips; ink; inkpads; 
stamp pads; steel pens; pencils; writing instruments; 
propelling pencils; artistic oil painting sticks; 
whiteboard pens; numbering machines; adhesive 
bands for stationery or household purposes; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
glue for stationery or household purposes; square 
rulers, compasses for drawing; drawing T-squares; 
drawing rulers; drawing materials; inking ribbons; 
architects' models; mathematics teaching aids; 
cabinets for stationery [office requisites]; drawing 
instruments; chaplets.

ט"ז אלול תשע"ה - 69431/08/2015



Trade Mark No. 264610 מספר סימן

Application Date 29/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199636 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, 31/10/2013, No. 508756 הרפובליקה הצ'כית, 31/10/2013, מספר 508756

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 69531/08/2015



Trade Mark No. 264611 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199653 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Brown, dark 
brown, light brown, beige, yellow, light yellow, dark 
yellow, orange, gray, red, light red, dark red, white, 
blue, dark blue, light blue, azure, green and dark 
green. as shown in the  mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the MASLO PODSOLNECHNOYE, 
RAFINIROVANNOYE, DEZODORIROVANNOYE. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Masloekstraktsionniy zavod Yug 
Rusi"

Address: Tolstogo sq., 8, RU-344037 Rostov-on-Don, 
Russian Federation

(Russian Federation Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Sunflower oil for food.

ט"ז אלול תשע"ה - 69631/08/2015



Trade Mark No. 264612 מספר סימן

Application Date 15/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199656 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

Address: Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany

(Germany Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and their parts.

ט"ז אלול תשע"ה - 69731/08/2015



Trade Mark No. 264613 מספר סימן

Application Date 06/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199659 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EFE TUR TASIMACILIK PETROL OTOMOTIV 
YEDEK PARÇA TURIZM SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI

Address: Ömeraga Mah. Sahabettin Bilgius, Cad. No:13, 
Izmit Kocaeli, Turkey

(TURKEY Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Land transport, air transport, marine transport; 
storage/warehousing; arranging of travel tours; car 
transport, ferry-boat transport, bus transport, taxi 
transport; transportation information; sightseeing 
(tourism); passenger transport, transporting furniture, 
delivery of goods, freighting, parcel delivery, courier 
services (messages or merchandise), message 
delivery, freight forwarding, escorting of travelers, 
travel reservation.

ט"ז אלול תשע"ה - 69831/08/2015



Trade Mark No. 264614 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199662 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices; medical devices, namely, point of 
care and handheld devices for analysis of drugs, 
proteins and other substances, and wireless transfer 
of medical data; medical measuring apparatus; 
medical measuring apparatus, namely, cartridges for 
use with therapies or equipment for medical 
monitoring and analysis of substances; apparatus for 
blood analysis; apparatus for taking blood samples; 
blood testing apparatus; apparatus for urine analysis; 
apparatus for biological tissue or fluid analysis; 
apparatus for clinical diagnosis; capillary reagent 
tubes; capillary tubes for blood; capillary tubes for 
samples; containers especially made for processing 
blood samples; containers for medical waste; devices 
for monitoring blood sugar; diagnostic apparatus for 
the detection of a wide variety of diseases; health 
monitoring devices; medical diagnostic apparatus; 
medical apparatus and instruments for monitoring 
blood properties; medical devices for obtaining body 
fluid samples; medical monitors for monitoring a wide 
variety of physical conditions and diseases; home or 
portable monitors for monitoring a wide variety of 
physical conditions and diseases.

Class: 11 סוג: 11

Temperature-controlled portable shipping containers; 
temperature-controlled shipping containers for 
storage and transportation of medical fluids.

Class: 20 סוג: 20

Nonmetal containers for the transport and storage of 
tissues and cells for medical and scientific purposes.

Class: 35 סוג: 35

Administering pharmacy reimbursement programs 
and services; administration of patient 
reimbursement programs; billing; compiling of 
information into computer databases; management 
and compilation of computerized databases; medical 
referrals; physician referrals ;medical billing support 
services; providing an internet-based database of 
patient medical information designed to facilitate 
sharing and maintenance of patient medical 
information between and amongst the patient, 
insurers and healthcare professionals providing 
services to the patient; providing an internet-based 
system for confirming patient identity, eligibility and 
authorization for health insurance or medicare and/or 
medicaid services.

ט"ז אלול תשע"ה - 69931/08/2015



Class: 39 סוג: 39

Biomedical services, namely, storage of medical 
data; biomedical services, namely, the storage of 
human cells for medical use; consulting services in 
the field of air medical operations in the nature of air 
medical transport; medical transport services; 
transportation of medical waste and special waste.

Class: 44 סוג: 44

Medical evaluation services; medical evaluation 
services, namely, assessment of patients undergoing 
medical treatment; medical monitoring services; 
medical monitoring services, namely, monitoring the 
efficacy of therapy and total patient or consumer 
health; medical diagnostic testing, monitoring and 
reporting services; collection and preservation of 
human and animal blood; consulting services in the 
field of health; consulting services in the field of 
diagnostic medical testing; consulting services in the 
fields of health and healthcare; drug use testing 
services; drug, alcohol and DNA screening for 
medical purposes; health assessment services; 
health care; maintaining patient medical records and 
files; medical counseling; medical information; 
medical screening; medical services; medical testing 
for diagnostic or treatment purposes; providing 
information in the field of pet health; pet hospital 
services; providing a web site featuring medical 
information ; providing a website featuring health and 
healthcare information; internet-based health care 
information services; providing health information; 
providing healthcare information; rental of medical 
equipment; veterinary special services.

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

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

U.S.A., 25/01/2013, No. 85832697 ארה"ב, 25/01/2013, מספר 85832697

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 20 סוג: 20

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

Class: 44 סוג: 44

ט"ז אלול תשע"ה - 70031/08/2015



 Owners

Name: Theranos, Inc.

Address: 1701 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ט"ז אלול תשע"ה - 70131/08/2015



Trade Mark No. 264615 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199685 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools; machines for machining of metals; 
machine tools for electrical discharge machining; 
automatic changers for tools and workpieces; robots 
for handling tools and workpieces as well as holders 
for tools and workpieces, included in this class; 
automatic devices for transporting workpieces, tools, 
holders of workpieces and holders of tools and 
magazines of tools or workpieces, namely transport 
tracks, conveyor belts, mobile elevator platforms 
included in this class; clamping devices for fixing 
tools and workpieces on machine tools, particularly 
clamping chucks, tool holders, electrode holders, 
adapters as well as pallets for workpieces; 
adjustment and pre-adjustment stations for tools and 
workpieces; injection molding tools; punching tools; 
rotating and indexing spindles; accessories for all 
these goods included in this class.

Class: 9 סוג: 9

Electronic apparatus; apparatus and installations for 
data and information processing; electronic 
identification devices; magnetic and electronic data 
storage devices; electronic apparatus for data 
recording and data readers; optical apparatus for use 
in industry; computer programs; electric and 
electronic identification equipment for tools, 
workpieces, tool or workpiece stores, tool or 
workpiece holders, tool or workpiece depots, devices 
for transport, handling apparatus and machines tools 
for memorizing data specific to workpieces or tools 
and data concerning machining, handling, transport 
and storage; measuring stations for tools and 
workpieces; mechanical measuring machines; jigs.

ט"ז אלול תשע"ה - 70231/08/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Erowa AG

Address: Winkelstrasse 8, CH-5734 Reinach, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Class: 42 סוג: 42

Development of programs for data processing; 
development of products and electronic components 
of all kinds; data and information system 
development; technical consultancy, research and 
development in the field of construction, operation, 
use and automation of industrial machines, tools, 
apparatus and installations for manufacture of all 
types in industry; technical consultancy in the field of 
industrial automation.

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

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

Switzerland, 03/09/2013, No. 650202 שוויץ, 03/09/2013, מספר 650202

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 70331/08/2015



Trade Mark No. 264617 מספר סימן

Application Date 26/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199688 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission, reproduction 
of sound, images or data; magnetic recording media; 
floppy disks; sound recording, magnetic and optical 
disks; digital optical disks; audio and video compact 
disks; media for recording and reproduction of data, 
sounds and images; telephone apparatus; adapters 
for telephones; battery chargers for use with 
telephones; modems; satellite tracking systems; 
electronic navigation and positioning apparatus and 
instruments; satellites, telecommunication 
transmitters, satellite transmitters and receivers; 
telecommunication terminals; multimedia terminals; 
telephone and radiotelephone transmitters and 
receivers; data processing apparatus, computers, 
computer peripheral devices, readers (computer 
equipment); software, software downloaded to a 
server center; software providing user access to an 
electronic messaging service, a radiocommunication 
network, a computer or data transmission network, a 
global communication network (such as the Internet) 
or a private or restricted access network (such as an 
intranet); data bank, image banks (software); 
electronic images (downloadable); electronic 
agendas; integrated circuit cards [smart cards]; 
magnetic cards; magnetic identity cards; telephone 
cards; cards for use with a mobile telephone giving 
prepaid access to a radiocommunication service; 
memory or microprocessor or magnetic or chip cards 
holding credit units, particularly telephone units; 
prepaid reload cards giving access to 
telecommunication services; transmitting sets 
(telecommunication), interfaces (for computers), 
navigational apparatus for vehicles (on-board 
computers), computer programs (downloadable 
software), recorded computer programs.

ט"ז אלול תשע"ה - 70431/08/2015



 Owners

Name: PRAXEDO

Address: 62 rue Saint-Lazare, F-75009 PARIS, France

(France Société à responsabilité limitée)

Class: 42 סוג: 42

Technical research; research in the field of 
telecommunications; programming for computers; 
computer system design; software development 
(design), installation, updating and maintenance; 
rental of computers, of computer software; computer 
and software consultancy; technical consultancy in 
the field of computers; analysis for the installation of 
computer systems; recovery of computer data; rental 
of Web servers; hosting of computer sites (websites); 
duplication of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical 
conversion); conversion of data or documents from 
physical to electronic media; rental of apparatus for 
data recording, reproduction and processing; rental 
of access time to a computer for data handling; 
operational support services in connection with 
computer networks, technical support services in the 
field of information technology; consultancy services 
in the field of automation, design and development of 
navigation systems.

ט"ז אלול תשע"ה - 70531/08/2015



Trade Mark No. 264619 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199727 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dalian Jinda Condiments Co., Ltd.

Address: No. 200 Miaoling Village,Lingshui Jiedao, High-
Tech Industrial Park, Dalian City, Liaoning Province, 
People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Vinegar; soya sauce; condiments; seasonings; 
turmeric for food; spices; ginger [spice]; mustard; 
peppers [seasonings]; chow-chow [condiment].

ט"ז אלול תשע"ה - 70631/08/2015



Trade Mark No. 264621 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199752 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KONTATTO S.R.L.

Address: Via dei Cardatori, Blocco 14 Centergross, I-
40050 Funo di Argelato (BO), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Trunks and suitcases, bags, travelling bags, 
handbags, rucksacks, briefcases, wallets, purses, 
key cases, document cases, umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing articles, namely, suits, jackets, trousers, 
skirts, overcoats, coats, raincoats, hosiery, sweaters, 
pullovers, shirts, undershirts, underwear, pyjamas, 
nightgowns, bathrobes, bathing costumes, clothing 
for gymnastics, scarves, headscarves, neckties, 
stockings, gloves, belts for clothing, braces for 
clothing, shoes, headwear.

Class: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions for commercial and 
publicity purposes; retailing and wholesaling for 
others of a variety of goods (excluding the transport 
thereof) in the fashion sector, including perfumery 
articles, cosmetics, spectacles, jewellery, watches, 
leatherware, including bags, handbags, travelling 
bags, trunks, rucksacks, small rucksacks, briefcases, 
suitcases, key cases, clothing, footwear, hats, caps, 
via shops, department stores, websites for on-line 
shopping, mail orders and/or catalogues; promotion 
of events in the fashion sector.

ט"ז אלול תשע"ה - 70731/08/2015



Trade Mark No. 264622 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199761 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: FERRERO S.P.A.

Address: Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA (CN), 
Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery; cocoa-based spread 
creams, sweet spread creams, chocolate and 
chocolate based 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)

Italy, 02/08/2013, No. TO2013C002422 TO2013C002422 איטליה, 02/08/2013, מספר

Class: 30 סוג: 30

ט"ז אלול תשע"ה - 70831/08/2015



Trade Mark No. 264623 מספר סימן

Application Date 11/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199766 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in the 
prevention and/or the treatment of respiratory 
diseases.

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

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

Switzerland, 31/01/2014, No. 654656 שוויץ, 31/01/2014, מספר 654656

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 70931/08/2015



Trade Mark No. 264625 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199834 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, 
cigarillos; 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, 20/09/2013, No. 649265 שוויץ, 20/09/2013, מספר 649265

Class: 34 סוג: 34

ט"ז אלול תשע"ה - 71031/08/2015



Trade Mark No. 264627 מספר סימן

Application Date 13/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199864 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING, S.A.

Address: Edificio Arrábida Lake Towers, Rua Daciano 
Baptista Marques, 245, P-4400-617 Vila Nova de Gaia, 
Portugal

(Public Limited Company (PLC))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software with specific application in 
healthcare.

Class: 38 סוג: 38

Rental of access time to an online database 
containing information about medical, pharmaceutical 
and health issues; rental of access time to an online 
database containing information about diseases 
treatment and prevention, as well as monitoring of 
convalescence; rental of access time to an online 
database containing medical studies and medical 
literature; rental of access time to an online database 
containing information about scientific issues; 
providing access to databases; providing access to 
online computer databases containing information in 
the medical, pharmacy and health field; providing 
access to online computer databases containing 
information concerning prevention, treatment and 
follow up of diseases treatment; providing access to 
online computer databases containing medical 
studies and medical literature; providing access to 
online computer databases containing scientific 
information.

Class: 44 סוג: 44

Health services; medical and health care services; 
monitoring and care of patients; medical diagnostic 
services, analysis and diagnostics; services related to 
prevention, treatment and follow up of diseases 
treatment; medical information and consultancy.

ט"ז אלול תשע"ה - 71131/08/2015



Trade Mark No. 264628 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199902 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AGENCE SPATIALE EUROPEENNE

Address: 8-10, rue Mario-Nikis, F-75015 PARIS, France

(Organisme intergouvernemental créé par la Convention 
du 30 mai 1975)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Launching of satellites for others.

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

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

France, 07/08/2013, No. 13/4025592 צרפת, 07/08/2013, מספר 13/4025592

Class: 39 סוג: 39

ט"ז אלול תשע"ה - 71231/08/2015



Trade Mark No. 264630 מספר סימן

Application Date 14/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199967 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange, 
green, blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Coway Co., Ltd.

Address: 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Waste disposals [machines]; food waste disposals; 
machines for food and drink processing for industrial 
purposes; painting machines; washing apparatus; 
electric machines and apparatus for cleaning; electric 
cleaners for household purposes; electric fruit 
presses for household purposes; washing machines; 
dishwashers; vacuum cleaners.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; publicity; import-export agencies; 
commercial intermediary services in the field of water 
purifying apparatus and machines for household 
purposes, filters for electric water purifying apparatus 
and machines for household purposes, filters for 
drinking water, water ionizers for household 
purposes, water softening apparatus for household 
purposes, air cleaning apparatus for household 
purposes, bidets, food waste disposals, washing 
apparatus, electric coffee machines, coffee capsules, 
vibromassage apparatus, electric massage apparatus 
for household purposes, electric fruit presses for 
household purposes, electric clothes drying machines 
for household purposes, electric vacuum cleaners, 
humidifiers, electric dehumidifiers for household 
purposes, cosmetics, mattresses.

ט"ז אלול תשע"ה - 71331/08/2015



Trade Mark No. 264631 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1199982 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: President and Fellows of Harvard College

Address: 17 Quincy Street, Cambridge, MA 02138, 
U.S.A.

(Massachusetts, United States Charitable and 
Educational Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific research and development; biomimetic 
research; mechanical research; chemical research; 
bacteriological research; research and development 
of new products for others; physics research; 
biological research; technical research; research and 
development of medical devices; chemical 
engineering; scientific research and development in 
the field of genetics and genetic engineering; 
engineering; research relating to mechanical 
engineering; research in the field of nanotechnology 
and nanomaterials; synthetic biology research; 
robotics research; swarm algorithms research; 
bioengineering research; nanotherapeutics research; 
3d bioprinting research; tissue engineering research.

ט"ז אלול תשע"ה - 71431/08/2015



Trade Mark No. 264633 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200041 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EUROTECNICA MELAMINE, LUXEMBURG, 
ZWEIGNIEDERLASSUNG IN ITTIGEN

Address: Zentrum 19, ITTIGEN, Switzerland

(Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Melamine.

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

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

Italy, 16/12/2013, No. MI2013C011421 MI2013C011421 איטליה, 16/12/2013, מספר

Class: 1 סוג: 1

ט"ז אלול תשע"ה - 71531/08/2015



Trade Mark No. 264634 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200057 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SUNVIM GROUP CO., LTD

Address: No. 1, Sunvim Street, Gaomi City, Weifang, 
Shandong Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textile material; curtains of textile or plastic; plastic 
material (substitute for fabrics); wall hangings of 
textile; felt; towels of textile; bed covers; loose covers 
for furniture; washing mitts; blankets.

Class: 25 סוג: 25

Knitwear (clothing); singlets; tee-shirts; underwear; 
dressing gowns; corselets; sport jerseys; beach 
clothes; pajamas; bath robes.

ט"ז אלול תשע"ה - 71631/08/2015



Trade Mark No. 264636 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200112 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pizza Union Brands Limited

Address: 23 St Leonards Road, Bexhill on Sea, East 
Sussex TN40 1HH, United Kingdom

(Company Registered in England and Wales)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; self-service restaurants; take-
out restaurants; fast-food restaurants; provision of 
food and drink; preparation of food and drink; serving 
of food and drink; bar and catering services; services 
for providing food and drink; provision of facilities for 
the consumption of food and beverages; 
booking/reservation services for restaurants; rental of 
chairs, tables, table linen and glassware; information, 
consultancy and advisory services in relation to the 
aforesaid.

ט"ז אלול תשע"ה - 71731/08/2015



Trade Mark No. 264637 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200135 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHENGDU AIMINER LEATHER PRODUCTS 
CO., LTD.

Address: No. 16, Wenchangzhonglu,Cuqiao, Wuhou 
District, Chengdu City, 610043 Sichuan Province, 
People's Republic of China

(CHINA a limited company which is based on the 
Chinese law)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Briefcases; handbags; backpacks; travelling bags; 
pocket wallets; handbags; travelling sets 
[leatherware]; animal skins; fur-skins; trimmings of 
leather for furniture.

ט"ז אלול תשע"ה - 71831/08/2015



Trade Mark No. 264639 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200137 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XTEP (CHINA) CO., LTD.

Address: Qingmeng Park,,Economic & 
Technological,Developmen, Fujian Province, People's 
Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Imitation leather; pocket wallets; travelling bags; 
haversacks; leather decorations; fur; umbrella; 
walking sticks; harness straps; gut for making 
sausages.

ט"ז אלול תשע"ה - 71931/08/2015



Trade Mark No. 264640 מספר סימן

Application Date 04/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200144 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANGDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD.

Address: No. 68 Yongshen Road, Dongying City, 
Shandong, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Traction engines; bands for wheel hubs; vehicle 
wheels; bicycles; funiculars; goods handling carts; 
sleighs [vehicles]; tyres for vehicle wheels; inner 
tubes for pneumatic tires [tyres]; treads for vehicles 
[roller belts].

ט"ז אלול תשע"ה - 72031/08/2015



Trade Mark No. 264641 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200161 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABDINOV AYAZ

Address: Rm 502, No. 7 Tao Jin Dong Heng Lu, Yuexiu 
District, Guangzhou City, Guangdong Province, People's 
Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Purses; traveling bags; briefcases; backpacks; 
imitation leather; animal pelts; pocket wallets; 
traveling trunks; school bags.

ט"ז אלול תשע"ה - 72131/08/2015



Trade Mark No. 264642 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200163 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textile and textile goods not included in other 
classes; fabrics for textile use and non-woven textile 
fabrics (including flags, banners, handkerchiefs); 
laminated fabrics; waterproof fabrics; breathable 
waterproof fabrics; fleece fabrics; waterproofed textile 
piece goods; water vapour permeable textiles; textile 
fabrics for the manufacture of clothing; textile used as 
lining for clothing; picnic rugs, travel rugs, blankets 
for outdoor use; sleeping bag sheet liners; towels; 
bed and table covers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; articles of clothing, 
footwear and headgear for use in sporting and 
outdoor pursuits; gloves [clothing]; mittens; scarves; 
gaiters, namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle 
gaiters; socks; leggings [leg warmers]; leggings 
[trousers]; tights; underclothing; sweat-absorbent 
underclothing [underwear]; underwear; thermal 
underwear; vests; sleepwear; jackets [clothing]; 
jacket hoods; jerseys [clothing]; sports jerseys; 
jumpers; pullovers; body warmers; gilets; fleeces; 
knitwear; shirts; short-sleeve shirts; sweaters; t-
shirts; polo-shirts; tank-tops; leisurewear; tracksuits; 
skirts; trousers; pants; shorts; skorts; dresses; 
swimwear; outerwear, namely, shells, rain jackets, 
rain pants; waterproof clothing; waterproof jackets; 
overtrousers; coats; overcoats; raincoats; anoraks; 
parkas; ponchos; windcheaters; ski wear namely, ski 
suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, bib overalls, bib 
pants, ski pants, ski hats, ski gloves; snowboard 
wear namely, snowboard jackets, snowboard 
trousers, snow suits; clothing for cyclists namely, 
cycle jerseys, cycle t-shirts, cycle jackets, cycle 
shorts, cycle bibs, cycle trousers, cycle leggings 
[trousers], waterproof clothing for cyclists, windproof 
clothing for cyclists, cycle gloves, cycle mitts; belts 
[clothing]; money belts (not of precious metal); leisure 
footwear; shoes; sandals; flip flops; athletic shoes; 
sneakers; trail shoes; boots; snow boots; ski and 
snowboard boots and shoes and parts thereof; cycle 
shoes; lace boots; galoshes; hiking shoes and boots; 
climbing shoes and boots; wellingtons; inner soles; 
hats; caps [headwear]; headbands [clothing]; 
earbands; bandanas; ear muffs [clothing]; balaclavas; 
mufflers; beanies; knitted caps.

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

ט"ז אלול תשע"ה - 72231/08/2015



 Owners

Name: Regatta Ltd

Address: Risol House, Mercury Way, Dumplington, 
Urmston, Manchester M41 7RR, United Kingdom

(England and Wales Limited Company)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/07/2013, No. 3012429 ממלכה מאוחדת, 03/07/2013, מספר 3012429

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

ט"ז אלול תשע"ה - 72331/08/2015



Trade Mark No. 264644 מספר סימן

Application Date 16/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200183 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIAGGIO & C. S.P.A.

Address: 25, Viale Rinaldo Piaggio, 56025, 
Pontedera,Pisa, Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Two, three, four wheeled vehicles; bodies for 
vehicles; brakes for vehicles; caps for vehicle petrol 
(gas) tanks; luggage nets for vehicles; seat covers for 
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; vehicle 
chassis; vehicle seats; pneumatic tires for cycles; 
casings for pneumatic tires; non-skid devices for 
vehicle rims; adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; pumps for cycles; repair outfits for inner 
tubes; rims for vehicle wheels; valves for vehicle 
tires; air bags (safety devices for automobiles); anti-
theft devices for vehicles; anti-theft alarms for 
vehicles; horns for vehicles; safety seats for children, 
for vehicles; bells for cycles; cycle stands; 
mudguards for cycle; direction signals for vehicles; 
luggage carriers for vehicles; pedals for cycles; 
rearview mirrors; saddle covers for bicycles or 
motorcycles; saddlebags adapted for bicycles, cycles 
or motorcycles; saddles for bicycles or motorcycles; 
engines for land vehicles; electric motors for land 
vehicles.

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

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

Italy, 19/06/2013, No. TO2013C001884 TO2013C001884 איטליה, 19/06/2013, מספר

Class: 12 סוג: 12

ט"ז אלול תשע"ה - 72431/08/2015



Trade Mark No. 264645 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200185 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GENERAL FITTINGS S.r.l.

Address: Via Golgi, 73/75, I-25064 GUSSAGO (BS), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal valves not being parts of machines; manually 
operated metal valves; water-pipe valves of metal; 
pipes of metal and fittings thereof; manifolds of metal 
for pipelines, junctions of metal for pipes; pipe muffs 
of metal.

Class: 11 סוג: 11

Manually operated plumbing valves; thermostatic 
valves as parts of heating installations; pipes for 
heating installations.

Class: 17 סוג: 17

Valves of rubber or vulcanized fiber [not including 
machine elements]; flexible pipes not of metal; 
junctions not of metal for pipes; pipe muffs not of 
metal.

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

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

Italy, 18/09/2013, No. BS2013C000501 BS2013C000501 איטליה, 18/09/2013, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 11 סוג: 11

Class: 17 סוג: 17

ט"ז אלול תשע"ה - 72531/08/2015



Trade Mark No. 264646 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200200 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Micsig Instruments Co.,Ltd.

Address: Room 2004, Poly Plaza,Chuangye Road, 
Nanshan District, Shenzhen, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus; flashing safety lights; 
transmitters of electronic signals; cameras; 
oscillographs; optical apparatus and instruments; 
electric wires; integrated circuits; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of railway points; 
electric accumulators.

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

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

People's Republic of China, 11/10/2013, No. 
13343343

סין, 11/10/2013, מספר 13343343

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 72631/08/2015



Trade Mark No. 264647 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200202 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chariot Motors AD

Address: 10 Tsar Osvoboditel Blvd., floor 3, BG-1000 
Sofia, Bulgaria

(Bulgaria Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric vehicles; electric motors for land vehicles; 
electric drives for vehicles; parts and fittings for the 
aforesaid goods, all included in this class.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; handbooks [manuals]; catalogues; 
pamphlets; posters; calendars; graphic 
representations; greeting cards; printed publications; 
periodicals; newspapers; magazines [periodicals]; 
newsletters; stationery; writing pads [stationery]; 
envelopes [stationery]; pens; pencils; stands for pens 
and pencils; stickers [stationery]; all of the mentioned 
goods being used for promotion of electric vehicles.

Class: 37 סוג: 37

Repair and installation services related to electric 
vehicles.

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

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

Bulgaria, 23/01/2014, No. 130958 בולגריה, 23/01/2014, מספר 130958

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 37 סוג: 37

ט"ז אלול תשע"ה - 72731/08/2015



Trade Mark No. 264648 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200203 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chariot Motors AD

Address: 10 Tsar Osvoboditel Blvd., floor 3, BG-1000 
Sofia, Bulgaria

(Bulgaria Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric vehicles; electric motors for land vehicles; 
electric drives for vehicles; parts and fittings for the 
aforesaid goods, all included in this class.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; handbooks [manuals]; catalogues; 
pamphlets; posters; calendars; graphic 
representations; greeting cards; printed publications; 
periodicals; newspapers; magazines [periodicals]; 
newsletters; stationery; writing pads [stationery]; 
envelopes [stationery]; pens; pencils; stands for pens 
and pencils; stickers [stationery]; all of the mentioned 
goods being used for promotion of electric vehicles.

Class: 37 סוג: 37

Repair and installation services related to electric 
vehicles.

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

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

Bulgaria, 23/01/2014, No. 130957 בולגריה, 23/01/2014, מספר 130957

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 37 סוג: 37

ט"ז אלול תשע"ה - 72831/08/2015



Trade Mark No. 264649 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200204 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chariot Motors AD

Address: 10 Tsar Osvoboditel Blvd., floor 3, BG-1000 
Sofia, Bulgaria

(Bulgaria Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric vehicles; electric motors for land vehicles; 
electric drives for vehicles; parts and fittings for the 
aforesaid goods, all included in this class.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; handbooks [manuals]; catalogues; 
pamphlets; posters; calendars; graphic 
representations; greeting cards; printed publications; 
periodicals; newspapers; magazines [periodicals]; 
newsletters; stationery; writing pads [stationery]; 
envelopes [stationery]; pens; pencils; stands for pens 
and pencils; stickers [stationery]; all of the mentioned 
goods being used for promotion of electric vehicles.

Class: 37 סוג: 37

Repair and installation services related to electric 
vehicles.

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

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

Bulgaria, 23/01/2014, No. 130956 בולגריה, 23/01/2014, מספר 130956

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 37 סוג: 37

ט"ז אלול תשע"ה - 72931/08/2015



Trade Mark No. 264650 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200231 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sequenom, Inc.

Address: 3595 John Hopkins Court, San Diego CA 
92121, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical diagnostic testing services.

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

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

U.S.A., 18/09/2013, No. 86068144 ארה"ב, 18/09/2013, מספר 86068144

Class: 44 סוג: 44

ט"ז אלול תשע"ה - 73031/08/2015



Trade Mark No. 264651 מספר סימן

Application Date 03/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200264 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, belts for clothing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/07/2013, No. 649871 שוויץ, 15/07/2013, מספר 649871

Class: 25 סוג: 25

ט"ז אלול תשע"ה - 73131/08/2015



Trade Mark No. 264652 מספר סימן

Application Date 14/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200265 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, 
cigarillos; smoking substances sold separately or 
blended with tobacco for non-medical and non-
therapeutic purposes; snuff; smokers' articles 
included in class 34; cigarette paper, cigarette tubes 
and matches.

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

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

Switzerland, 18/07/2013, No. 646585 שוויץ, 18/07/2013, מספר 646585

Class: 34 סוג: 34

ט"ז אלול תשע"ה - 73231/08/2015



Trade Mark No. 264658 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200350 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: kCura LLC

Address: 231 S. LaSalle St, Chicago, Illinois 60604, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for collecting, processing, storing, 
sharing, reviewing, searching, retrieving, managing, 
categorizing, coding and producing records, 
documents, emails, and other materials and 
information, whether generated or stored 
electronically or otherwise.

Class: 41 סוג: 41

Training users of computer software systems and 
programs.

Class: 42 סוג: 42

Computer software services, including developing, 
supporting, maintaining, and hosting computer 
software systems and programs.

ט"ז אלול תשע"ה - 73331/08/2015



Trade Mark No. 264660 מספר סימן

Application Date 02/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200359 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer network connectivity hardware; computer 
network connectivity software, namely, software and 
middleware used to allow enterprise software 
applications to interface with remote devices and to 
allow connectivity, memory storage, device 
management, device monitoring, device tracking, and 
device auditing, all via a computer network.

Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing 
telecommunications access for device connectivity 
via computer networks; providing 
telecommunications access for mobile device 
connectivity by means of a host platform on the 
Internet.

ט"ז אלול תשע"ה - 73431/08/2015



Class: 42 סוג: 42

Technical consulting and assistance with computer-
based information systems and components, namely, 
technical consulting services in the field of datacenter 
architecture, public and private cloud computing 
solutions, and evaluation and implementation of 
internet technology and services; consulting in 
connection with cloud computing; computer systems 
integration services; computer software development; 
providing a website in the nature of a web hosting 
platform for allowing users and enterprise software 
applications to interface with remote devices and to 
allow connectivity, memory storage, device 
management, device monitoring, device tracking, and 
device auditing, all via a computer network; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
allowing users and enterprise software applications 
to interface with remote devices and to allow 
connectivity, memory storage, device management, 
device monitoring, device tracking, and device 
auditing, all via a computer network; design and 
development of computer software and middleware 
for others; computer network design for others; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and 
software systems and computer network connectivity 
hardware; computer consultation with regard to 
computer network connectivity software and 
middleware; computer software services, namely, 
development, maintenance, repair, installation, 
troubleshooting of problems, support in the nature of 
diagnosing problems, upgrade and updating, 
authoring, provision of information, consultation, 
design and customization of computer software and 
middleware; support services with regard to 
computer systems, computer network connectivity 
hardware and computer network connectivity 
software and middleware, namely, troubleshooting 
and diagnosing of computer hardware and software 
problems; computer services, namely, application 
service provider featuring software for use in 
providing remote connectivity, memory storage, 
device management, device monitoring, device 
tracking, and device auditing, all via a computer 
network; engineering design services in connection 
with computer hardware, computer software, 
electrical and electronic circuits; providing consulting 
services in connection with the design and integration 
of computer systems and networks containing 
computer hardware, computer software, 
semiconductor devices and wired and wireless 
connectivity devices.

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

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

ט"ז אלול תשע"ה - 73531/08/2015



U.S.A., 24/06/2013, No. 85968135 ארה"ב, 24/06/2013, מספר 85968135

Class: 9 סוג: 9

Computer network connectivity hardware; computer 
network connectivity software, namely, software and 
middleware used to allow enterprise software 
applications to interface with remote devices and to 
allow connectivity, memory storage, device 
management, device monitoring, device tracking, and 
device auditing, all via a computer network.

Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing 
telecommunications access for device connectivity via 
computer networks; providing telecommunications 
access for mobile device connectivity by means of a 
host platform on the Internet.

Class: 42 סוג: 42

Consulting in connection with cloud computing; 
computer systems integration services; computer 
software development; providing a website allowing 
users and enterprise software applications to 
interface with remote devices and to allow 
connectivity, memory storage, device management, 
device monitoring, device tracking, and device 
auditing, all via a computer network; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
allowing users or enterprise software applications to 
interface with remote devices and to allow 
connectivity, memory storage, device management, 
device monitoring, device tracking, and device 
auditing, all via a computer network; design and 
development of computer software and middleware 
for others; computer network design for others; 
consulting with regard to computer systems, 
computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software and 
middleware; computer software services, namely, 
development, maintenance, repair, installation, 
troubleshooting of problems, support in the nature of 
diagnosing problems, upgrading and updating, 
authoring, provision of information, consultation, 
design and customization of computer software and 
middleware; technical consulting and assistance with 
computer-based information systems and 
components; support services with regard to 
computer systems, computer network connectivity 
hardware and computer network connectivity software 
and middleware, namely, troubleshooting and 
diagnosing of problems; computer services, namely, 
providing remote connectivity, memory storage, 
device management, device monitoring, device 
tracking, and device auditing, all via a computer 
network; engineering design services in connection 
with computer hardware, computer software, 
electrical and electronic circuits; providing consulting 
services in connection with the design and integration 
of computer hardware, computer software, 
semiconductor devices along with wired and wireless 
connectivity device.

ט"ז אלול תשע"ה - 73631/08/2015



 Owners

Name: Digi International Inc.

Address: 11001 Bren Road East, Minnetonka, MN 55343, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ט"ז אלול תשע"ה - 73731/08/2015



Trade Mark No. 264662 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200372 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: RPTC"SUPROTEK" limited

Address: Finlandskyi pr., 4, lit.A, office 811, RU-194044 
Sankt Petersburg, Russian Federation

(Russia Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additives for oils.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; dust 
laying compositions; additives, non-chemical, to 
motor oil for automobiles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/07/2013, No. 128771 בולגריה, 16/07/2013, מספר 128771

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4

ט"ז אלול תשע"ה - 73831/08/2015



Trade Mark No. 264664 מספר סימן

Application Date 15/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200400 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Display Cooling Company, naamloze 
vennootschap

Address: De Burburestraat 6-8, B-2000 Antwerpen, 
Belgium

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Installations and apparatus for the cooling of 
basements, the cooling and the dispensing of 
beverages, the cooling of drink bottles, as well as 
parts, connectors for the aforementioned installations 
and apparatus as far as included in this class.

Class: 20 סוג: 20

Display stands made of cardboard; displays made of 
plastic; furniture for mobile presentations; display 
implements, including so-called displays, exhibition 
stands (furniture); display units, presentation blocks, 
trays, shelving and other furniture used for displaying 
and presenting badges; plastic advertising media.

Class: 35 סוג: 35

Rental of displays and electronic information 
systems, namely advertising signs and cool boxes for 
advertising purposes; advertising and marketing for 
others; design and operation of promotional 
campaigns and marketing campaigns; rental of 
advertising space; application of advertising on 
products; presentation of products; sales promotion 
and advertising; application of advertising on 
promotional and presentation products; application of 
distinguishing marks of businesses on products; 
consultancy in the field of advertising and marketing, 
sales promotion, direct marketing; rental of 
advertising material.

ט"ז אלול תשע"ה - 73931/08/2015



Trade Mark No. 264668 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200443 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers.

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

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

Liechtenstein, 30/09/2013, No. 16803 ליכטנשטיין, 30/09/2013, מספר 16803

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

ט"ז אלול תשע"ה - 74031/08/2015



Trade Mark No. 264670 מספר סימן

Application Date 04/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200449 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the word Yellow, blue and red. 
as shown in the mark.

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

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

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia, cardiovascular diseases, pulmonary 
hypertension 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)

European Union, 11/12/2013, No. 012415956 האיחוד האירופי, 11/12/2013, מספר 012415956

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 74131/08/2015



Trade Mark No. 264671 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0820320 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Address: Raiffeisenstrasse 30, 89129 Langenau, 
Germany

(Germany Limited Partnership with a Limited Company 
as General Partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Retraction cords for dental purposes (included in this 
class); aids for taking impressions for dental 
purposes (included in this class).

ט"ז אלול תשע"ה - 74231/08/2015



Trade Mark No. 264673 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0826327 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Address: Raiffeisenstrasse 30, 89129 Langenau, 
Germany

(Germany Limited Partnership with a Limited Company 
as General Partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Compression caps for dental purposes (as far as 
included in this class); aids for taking impressions for 
dental purposes (as far as included in this class).

ט"ז אלול תשע"ה - 74331/08/2015



Trade Mark No. 264676 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084338 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Spiralite Holdings Limited

Address: Unit 10 EuroCourt Oliver Close, West Thurrock 
RM20 3EE, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for ventilating; ductwork; pre-insulated 
ductwork; air conditioning apparatus; pre-insulated 
circular ductwork installations; pre-insulated 
ductwork; parts and fittings for the aforementioned 
goods.  

ט"ז אלול תשע"ה - 74431/08/2015



Trade Mark No. 264677 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103098A מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red and white. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: Coppola Industria Alimentare srl

Address: Via Macello, 3/9, I-84085 Mercato San Severino 
(Salemo), Italy

(Italy srl)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried, cooked, frozen and deep-frozen 
fruits, vegetables and pulses; preserved tomatoes; 
pickles and preserves in oil; compotes; fruit purees; 
preserved, dried, cooked and stewed fruits; edible 
oils, olive oils, edible fats.

Class: 30 סוג: 30

Rice, tapioca; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery; pizzas; 
pasta (plain or flavoured and/or filled); prepared 
meals totally or partially composed of pasta; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); pasta sauces, cooking 
sauces; spices.

ט"ז אלול תשע"ה - 74531/08/2015



Trade Mark No. 264678 מספר סימן

Application Date 20/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1115907 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOLZE & MOOGY

Address: 90 rue de Richelieu, F-75002 PARIS, France

(FRANCE SARL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather; animal skins; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; pocket wallets; 
purses; handbags, rucksacks, wheeled bags; bags 
for climbers, bags for campers, traveling bags, beach 
bags, school bags; vanity cases (not fitted); bags or 
small bags (envelopes, pouches) of leather for 
packaging.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarfs; neckties; hosiery; 
socks; slippers; beach, ski or sports footwear; 
underwear.

ט"ז אלול תשע"ה - 74631/08/2015



Trade Mark No. 264681 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1158220 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Cream, Blue, Gold, 
Red. as shown in the mark.

 Owners

Name: ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED

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

(UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter.

Class: 32 סוג: 32

Beers included in this class.

Class: 33 סוג: 33

Wines; spirits; liqueurs.

ט"ז אלול תשע"ה - 74731/08/2015



NANAMI

Trade Mark No. 264684 מספר סימן

Application Date 24/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Union Creation Limited

Address: 50 Gloucester Road, 4th Floor, Malaysia 
Building, Wanchai, Hong Kong, Hong Kong

Hong Kong Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, footwear , headgear ; all included 
in class 25

פריטי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
                          

ט"ז אלול תשע"ה - 74831/08/2015



Baby Shell

Trade Mark No. 264692 מספר סימן

Application Date 24/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LAPIDOT MEDICAL IMPORT AND MARKETING 
LTD.

שם: לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ

Address: 8 Hashita Street, P.O.B. 3552, Caesarea, 
3088900, Israel

כתובת : רח'  השיטה 8, ת.ד. 3552, קיסריה, 3088900, ישראל

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products for the diaper rash; all included in 
class 3

מוצרי קוסמטיקה לגבי תפרחת חיתולים; הנכללים כולם בסוג 3
                 

Class: 5 סוג: 5

Medical preparations for the diaper rash treatment; 
all included in class 5

תכשירים רפואיים לטיפול בתפרחת חיתולים; הנכללים כולם 
בסוג 5                                   

ט"ז אלול תשע"ה - 74931/08/2015



בייבי של

Trade Mark No. 264693 מספר סימן

Application Date 24/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LAPIDOT MEDICAL IMPORT AND MARKETING 
LTD.

שם: לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ

Address: 8 Hashita Street, P.O.B. 3552, Caesarea, 
3088900, Israel

כתובת : רח'  השיטה 8, ת.ד. 3552, קיסריה, 3088900, ישראל

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products for the diaper rash; all included in 
class 3

מוצרי קוסמטיקה לגבי תפרחת חיתולים; הנכללים כולם בסוג 3
                 

Class: 5 סוג: 5

Medical preparations for the diaper rash treatment; 
all included in class 5

תכשירים רפואיים לטיפול בתפרחת חיתולים; הנכללים כולם 
בסוג 5                                   

ט"ז אלול תשע"ה - 75031/08/2015



אדיב חולצות מודפסות בע"מ

Trade Mark No. 264698 מספר סימן

Application Date 09/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Adiv- Printed Shirts Ltd. שם: אדיב- חולצות מודפסות בע"מ

Address: שביל המפעל 2, תל אביב, 66535, ישראל כתובת : שביל המפעל 2, תל אביב, 66535, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Omer&Co. Law Office

Address: Jabotinski St 5 Avgad Bldg (17th Fl), Ramat 
Gan, 52520, Israel

שם: א. עומר ושות' משרד עורכי דין

כתובת : בית אבגד (קומה 17) ז'בוטינסקי 5, רמת גן, 52520, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing (print apparel for soliders and youth 
movement).

דברי הלבשה (ביגוד מודפס לחיילים ותנועות נוער).                 
      

ט"ז אלול תשע"ה - 75131/08/2015



SAMSUNG GEAR FIT

Trade Mark No. 264699 מספר סימן

Application Date 27/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

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

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

Mobile telephones; Digital cameras; Portable media 
player; Portable computers; Wireless headsets for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; 
Rechargeable batteries; Battery chargers; Leather 
cases for mobile phones, smart phones and tablet 
computers; Flip covers for mobile phones, smart 
phone and tablet computers; Tablet computers; 
Television receivers; Audio electronic components, 
namely surround sound system; Digital set-top 
boxes; DVD players; Light emitting diode displays; 
Monitors; 3D eye glasses; Computers; Printers for 
computers; Semiconductors; Wearable computer 
peripherals; Wearable peripherals for mobile devices; 
Wearable computers; Wearable mobile phones; 
Smartphones in the shape of a watch; Mobile devices 
in the shape of watchband; all included in class 09.

טלפונים ניידים; מצלמות דיגיטליות; נגן מדיה נייד; מחשבים 
ניידים; אזניות אלחוטיות לטלפונים ניידים, טלפונים חכמים 
ומחשבי טאבלט; סוללות נטענות; מטעני סוללות; נרתיקי עור 

לטלפונים ניידים, טלפונים חכמים ומחשבי טאבלט; כיסויי צדפה 
לטלפונים ניידים, טלפון חכם ומחשבי טאבלט; מחשבי טאבלט; 

מקלטי טלוויזיה; רכיבי אודיו אלקטרוניים, דהיינו מערכת 
הגברה היקפית; קופסאות מדיה-סנטר (סט טופ בוקס) 

דיגיטאליות; נגני די.וי.די; מסכי דיודות פולטות אור; מוניטורים; 
משקפי תלת-מימד; מחשבים; מדפסות למחשבים; מוליכים 

למחצה; ציוד מחשב היקפי לביש; ציוד היקפי לביש למכשירים 
ניידים; מחשבים לבישים; טלפונים ניידים לבישים; טלפונים 

חכמים בצורת שעון; מכשירים ניידים בצורת שעון-יד; הנכללים 
כולם בסוג 09.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 14 סוג: 14

Clocks; Parts and fittings for watches; Wristwatches; 
Electronic clocks and watches; Bracelets {jewelry}; 
Watchbands; Control clocks [master clocks]; 
Watches that communicate data to personal digital 
assistants, smart phones, table PCs, PDA, and 
personal computers through internet websites and 
other computer and electronic communication 
networks; Watchbands that communicate data to 
personal digital assistants, smart phones, table PCs, 
PDA, and personal computers through internet 
websites and other computer and electronic 
communication networks; Bracelets that 
communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, table PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; all 
included in class 14.

שעונים; חלקים ומתאמים לשעונים; שעוני יד; שעונים 
אלקטרוניים; צמידים {תכשיטים}; רצועות שעון; שעוני בקרה 
[שעוני אב]; שעונים שמעבירים מידע לעוזרים דיגיטאליים 

אישיים, טלפונים חכמים, מחשבי שולחן, ארגונית ממוחשבת, 
ומחשבים אישיים באמצעות אתרי אינטרנט ורשתות מחשבים 
ותקשורת אלקטרונית אחרות; רצועות שעון שמעבירות מידע 
לעוזרים דיגיטאליים אישיים, טלפונים חכמים, מחשבי שולחן, 

ארגונית ממוחשבת, ומחשבים אישיים באמצעות אתרי אינטרנט 
ורשתות מחשבים ותקשורת אלקטרונית אחרות; צמידים 

שמעבירים מידע לעוזרים דיגיטאליים אישיים, טלפונים חכמים, 
מחשבי שולחן, ארגונית ממוחשבת, ומחשבים אישיים 
באמצעות אתרי אינטרנט ורשתות מחשבים ותקשורת 

אלקטרונית אחרות; הנכללים כולם בסוג 14.                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ט"ז אלול תשע"ה - 75231/08/2015



ORAL-B

Trade Mark No. 264704 מספר סימן

Application Date 27/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Procter & Gamble Business Services Canada 
Company

Address: Halifax, Nova Scotia, Canada

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, 4612002, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
namely, software for timing toothbrushing and 
delivery of news, weather, trivia, and other data

תוכנת יישום מחשב עבור טלפונים ניידים, דהיינו, תוכנה 
לתזמון צחצוח שיניים והעברה של חדשות, מזג אוויר, טריוויה, 

ונתונים אחרים                                             

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 Union, 22/11/2013, No. 12335634 האיחוד האירופי, 22/11/2013, מספר 12335634

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 75331/08/2015



Trade Mark No. 264705 מספר סימן

Application Date 27/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: DWT Deutsche Wassertechnologien GmbH

Address: Falkensteiner Str. 77, Frankfurt, 60322, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water filtering apparatus, filters (parts of household 
or industrial installations), filters for drinking water, 
cartridges for water filters (parts for filters); attachable 
tap water faucet filters; cartridges for attachable tap 
water faucet filters; attachable shower head water 
filters; cartridges for attachable shower head filters; 
under sink tap water filters; cartridges for under sink 
tap water filters, taps (faucets); all included in class 
11.

התקני סינון מים, מסננים (חלקים של מתקנים ביתיים או 
תעשייתיים), מסננים עבור מי שתיה, מחסניות עבור מסנני מים 
(חלקים של מסננים); מסנני ברז מי שתיה הניתנים לחיבור; 

מחסניות עבור מסנני ברז מי שתיה הניתנים לחיבור; מסנני מים 
ראש מקלחת הניתנים לחיבור; מחסניות עבור מסנני מים ראש 

מקלחת הניתנים לחיבור; מסנני מי שתיה מתחת לכיור; 
מחסניות עבור מסנני מי שתיה מתחת לכיור, מגופות (ברזים); 
הנכללים כולם בסוג 11.                                                     

                                                                  

Class: 21 סוג: 21

Pitchers; jugs; strainers for household purposes; 
glass flasks (containers); ceramics for household 
purposes; drinking vessels; all included in class 21.

כדים; קנקנים; מסננות עבור מטרות ביתיות; בקבוקונים 
(מיכלים); מוצרי קרמיקה עבור מטרות ביתיות; כלי קיבול 

לשתייה; הנכללים כולם בסוג 21.                                         
    

ט"ז אלול תשע"ה - 75431/08/2015



SAMSUNG GALAXY TAB4 ACTIVE

Trade Mark No. 264706 מספר סימן

Application Date 27/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

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

a Korean Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players; portable computers; wireless headsets for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; 
rechargeable batteries; battery chargers; leather 
cases for mobile phones, smart phones and tablet 
computers; flip covers for mobile phones, smart 
phones and tablet computers; tablet computers; 
television receivers; audio electronic components, 
namely surround sound systems; digital set-top 
boxes; DVD players; light emitting diode displays; 
monitors; 3D eye glasses; computers; printers for 
computers; semiconductors; all included in class 9.

מכשירי טלפון ניידים; מצלמות דיגיטליות; מנגני מדיה ניידים; 
מחשבים ניידים; אוזניות אלחוטיות עבור מכשירי טלפון ניידים, 
מכשירי טלפון חכם ומחשבי לוח; סוללות הניתנות להטענה; 
מטעני סוללה; נרתיקי עור עבור מכשירי טלפון ניידים, מכשירי 
טלפון חכם ומחשבי לוח; כיסויי ברירה עבור מכשירי טלפון 
ניידים, מכשירי טלפון חכם ומחשבי לוח; מחשבי לוח; מקלטי 

טלוויזיה; רכיבי אודיו אלקטרוניים, דהיינו מערכות קול היקפיות; 
תיבות מערכות דיגיטליות; מנגני DVD; מסכי דיודות מאירות; 
משגוחים; משקפי ראיה תלת מימד; מחשבים; מדפסות עבור 
מחשבים; מוליכים למחצה; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                                                    

          

ט"ז אלול תשע"ה - 75531/08/2015



Trade Mark No. 264708 מספר סימן

Application Date 27/04/2014 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1230836 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Camero-Tech Ltd. שם: קמרו-טק בע"מ

Address: Grand Netter Industrial Zone, P.O.B. 3521, Kfar 
Netter, Israel

כתובת : אזור התעשייה גרנד נטר, ת.ד. 3521, כפר נטר, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

A real-time imaging system for detection and alert for 
use in the field of security.

מערכת הדמיה בזמן אמת לזיהוי והתרעה המשמשת לתחום 
האבטחה.                                                           

ט"ז אלול תשע"ה - 75631/08/2015



Trade Mark No. 264715 מספר סימן

Application Date 28/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: SoulCycle Inc.

Address: 609 Greenwhich Street, New York, NY, 10014, 
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: 25 סוג: 25

Clothing, namely, pants, drawstring pants, sweat 
pants, shorts, exercise tights, shirts, short sleeve 
shirts, tops, sleeveless tops, long-sleeve tops, 
sweaters, sweatshirts, t-shirts, tank tops, sports bras, 
jackets, hooded pullovers; headwear, namely, hats, 
headbands; swimwear; children's clothing.; Thermals, 
Socks, Bandanas, Wristbands, Shoes, Flip-flops, 
Neckties, Undergarments, Scarves, Gloves; all 
included in class 25.

בגדים, שהם, מכנסיים, מכנסי שרוך, מכנסיים טרנינג, מכנסיים 
קצרים, גרביוני התעמלות, חולצות, חולצות עם שרוול קצר, 
חולצות, גופיות, חולצות עם שרוול ארוך, סוודרים, חולצות 

זיעה, חולצות טריקו, גופיות, חזיות ספורט, מעילים, אפודות עם 
כיסויי ראש; לבוש ראש, כלומר, כובעים, סרטי ראש; בגדי ים; 
בגדי ילדים; לבוש תרמי, גרביים, בנדנות, רצועות לידיים, 

נעליים, כפכפים, עניבות, הלבשה תחתונה, צעיפים, כפפות; 
הנכללים כולם בסוג 25.                                         

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

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

U.S.A., 29/10/2013, No. 86/104,515 ארה"ב, 29/10/2013, מספר 86/104,515

Class: 25 סוג: 25
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Trade Mark No. 264718 מספר סימן

Application Date 10/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: coffee market Ltd. שם: קפה מארקט בע"מ

Address: keren Ha`mosic 3, kfar saba, Israel כתובת : קרן המוסיקה 3, כפר סבא, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurants, coffee shops בתי קפה, מסעדות                     
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INFOR

Trade Mark No. 264720 מספר סימן

Application Date 28/04/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and software, namely, enterprise 
software applications for manufacturers and 
distributors in the areas of supplier management, 
sales management, enterprise asset management, 
enterprise performance management, sales force 
automation, warehousing, distribution, logistics, 
customer service, customer asset management, 
customer relationship management, product 
configuration management, product lifecycle 
management, transportation logistics management, 
transportation resource planning, supplier 
relationship management, order entry, inventory and 
production planning, procurement order 
management, facility planning, tax planning, 
accounting, financial and business analysis, 
administration and forecasting, support services, 
supply chain management, supply chain 
collaboration, human resource administration and 
management, human capital management, 
distribution resource planning, retail resource 
planning, electronic data interchange, management 
of accounts payable and receivable, ordering, 
invoicing, telemarketing, shipping customer orders, 
field services, quality management, manufacturing 
execution systems; Enterprise Resource Planning 
(ERP) for business operations, namely, a suite of 
applications for industrial sector enterprises that 
enters and maintains data, runs transactions, gathers 
and reports information with respect to discrete and 
mixed-mode manufacturing, inventory management, 
supply chain management, electronic commerce, 
creating on-line product catalogs, purchasing, order 
processing, tracking product order status, customer 
consignment, currency exchange, price maintenance, 
distribution, service management, global financial 
management and accounting, enterprise application 
integration, service-oriented architecture, and that 
allows users to communicate, post and share 
information with other users in a community group or 
discussion thread; computer software, namely 
enterprise application integration software for 
business and enterprise applications, namely, 
software for use in business process management, 
application integration, application interface 
monitoring, display, data control, and data access, 
including a graphical user interface software for 
business process management; computer software 
component for use with and sold as a component of 
enterprise resource planning software, namely, 
software that allows users to communicate on and 
about business processes managed by the 
application, and to post and share information with 
other users, receive alerts and notifications, review 
analytics and business key performance indicators 
pulled from the software, thereby allowing the user to 

תוכנות מחשב ותוכנה, דהיינו, יישומי תוכנה ארגונית עבור 
יצרנים ומפיצים בתחומים של ניהול ספקים, ניהול מכירות, 

ניהול נכסים ארגוני, ניהול ביצועים ארגוניים, אוטומציה של כוח 
מכירות, אחסנה, הפצה, לוגיסטיקה, שירות לקוחות, ניהול נכסי 
לקוחות, ניהול קשרי לקוחות, ניהול תצורת המוצר, ניהול מחזור 
חיי מוצר, ניהול לוגיסטיקת תחבורה, תכנון משאבי תחבורה, 
ניהול קשרי ספקים, הכנסת הזמנה, מלאי ותכנון ייצור, ניהול 
הזמנות רכש, תכנון מתקן, תכנון מס, חשבונאות, ניתוח פיננסי 
ועסקי , ניהול וחיזוי, שירותי תמיכה, ניהול שרשרת אספקה, 

שיתוף פעולה בשרשרת אספקה, ניהול משאבי אנוש, ניהול הון 
אנושי, תכנון משאבי הפצה, תכנון משאבים קמעונאי, חילופי 
נתונים אלקטרוניים, ניהול חשבונות הניתנים לתשלום ולקבלה, 
הזמנה, הנפקת חשבונות, שירותי טלמרקטינג, שילוח הזמנות 
מלקוחות, שירותי שדה, ניהול איכות, מערכות ביצוע ייצור; 
תכנון משאבים ארגוניים (ERP) לפעילות עסקית, דהיינו, 
חבילת יישומים עבור ארגונים מהמגזר התעשייתי המזינה 

ושומרת על נתונים, מפעילה עסקאות, אוספת ומדווחת מידע 
ביחס לייצור נבדל וייצור של מצב מעורב, ניהול מלאי, ניהול 

שרשרת אספקה, מסחר אלקטרוני, יצירת קטלוגים אינטרנטיים 
של קו מוצרים, רכש, עיבוד הזמנות, מעקב אחר מצב הזמנת 
המוצר, משלוח ללקוח, שערי מטבע, תחזוקת מחיר, הפצה, 
ניהול שירות, ניהול פיננסי עולמי וחשבונאות, שילוב יישומים 

ארגוניים, ארכיטקטורה מוכוונת שירותים, ומאפשרת 
למשתמשים לתקשר, לפרסם ולשתף מידע עם משתמשים 
אחרים בקבוצת קהילה או שרשור דיון; תוכנת מחשב, דהיינו, 
תוכנת שילוב יישומים ארגוניים עבור עסקים ויישומים ארגוניים , 

דהיינו, תוכנה לשימוש בניהול תהליכים עסקיים, שילוב 
יישומים; ניטור ממשק יישומים; תצוגה , בקרת נתונים, וגישה 
לנתונים, הכוללת תוכנת ממשק משתמש גרפית לתהליכים 

עסקיים; רכיב תוכנת מחשב לשימוש עם ולמכירה כמרכיב של 
תוכנת תכנון משאבים לעסק, דהיינו, תוכנה שמאפשרת 

למשתמשים לתקשר על ולגבי תהליכים עסקיים המנוהלים על 
ידי היישום, ולפרסם ולשתף מידע עם משתמשים אחרים, לקבל 
התראות והודעות , ניתוח ביקורת ומדדי ביצוע עסקי הלקוחים 

מהתוכנה, ובכך מאפשרים למשתמש לקבל החלטות 
ולבצע/לנקוט בפעולות המבוססות על המידע שהושג; תוכנות 
מחשב לניהול, תפעול ואוטומציה עבור ניהול נכסים, בית מלון, 
דירה , מועדון, מסעדה, קייטרינג , הזמנות מרכזיות, נדל"ן 
ותעשיות האירוח; תוכנות מחשב לשימוש בייצור, שירותי 

בריאות , אירוח, ויישומי בניה , דהיינו, תוכנת מחשב המשמשת 
לביצוע פונקציות חשבונאות, איתור מלאי וייצור, הכנת תוכניות 

עסקיות, הכנת הזמנות רכש וחשבוניות, שמירת רשימות 
לקוחות , הכנת רשימת  מלאי ותחזיות מכירות, עיבוד תביעות 
ביטוח בריאות, שמירת מידע קליני על חולים, הצגת המלצות 
למרשם תרופה המבוססות על מצב מאובחן, תיזמון פגישות 
מטופל, הפקת דוחות סטטיסטיים על חולים, כלים למדידה, 

ניתוח , אימות, דיווח וניהול עלויות וקישורן לתהליכים , זרימות 
עבודה והודעות ותוצאות בתחום הבריאות, הזמנות לבתי מלון, 
אספקת פרופיל מידע על אורחים, יצירת דוחות חיוב , יצירת 

אומדן עלות הבנייה, וניהול שכר; ותוכנת מחשב לשימוש בניהול 
נכסים ותשתיות של ביוב, כבישים, רחובות ושירותי מים, לחיוב 
הצריכה והוצאת היתרים ורישיונות המיועדים לשימוש על ידי 

ממשלות וגופים מעין ממשלתיים, דהיינו ערים , מחוזות, מדינות 
וכלי עזר לניהול עסקים.                                                     
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make decisions and execute/take actions based on 
the information obtained; computer programs for 
management, operations and automation for the 
property management, hotel, condominium, club, 
restaurant, catering, central reservations, real estate, 
and hospitality industries; computer software for use 
in manufacturing, healthcare, hospitality, and 
construction applications, namely, computer software 
used to perform accounting functions, track inventory 
and production, prepare business plans, prepare 
purchase orders and invoices, maintain customer 
lists, prepare inventory and sales forecasts, process 
health insurance claims, store clinical information on 
patients, present drug prescription recommendations 
based on a diagnosed condition, schedule patient 
appointments, produce statistical reports on patients, 
tools for measuring, analyzing, validating, reporting 
and managing costs and linking them to processes, 
workflows, and notifications and outcomes in the 
health care field, record hotel reservations, provide 
profile information on guest, generate billing 
statements, generate construction cost estimates, 
and manage payroll; and computer software for use 
in asset and infrastructure management of sewers, 
roads, streets and water services, for consumption 
billing and for issuance of permits and licenses all for 
use by governments and quasi-governments, namely 
cities, counties, states and utilities to conduct 
business.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 42 סוג: 42

Computer software development, computer software 
support services, namely, troubleshooting of software 
problems and computer software consulting; software 
as a service (SAAS) services featuring a computer 
software component for use with and sold as a 
component of enterprise resource planning software, 
namely, hosting software for use by others in the field 
of Enterprise Resource Planning (ERP) solutions that 
allows users to communicate on and about business 
processes managed by the application, and to post 
and share information with other users in a 
community group or discussion thread, receive alerts 
and notifications, review analytics and business key 
performance indicators pulled from the software, 
thereby allowing the user to make decisions and 
execute/take actions based on the information 
obtained, enterprise asset management, construction 
management, customer relationship management, 
financial management, expense management, asset 
management, service management, inventory and 
production planning, enterprise performance 
management, product configuration management, 
product lifecycle management, human capital 
management, human resource administration, 
workforce management, public sector solutions, 
hospitality solutions, analyzing, validating, reporting 
and managing costs and linking them to processes, 
workflows, and notifications and outcomes in the 
health care field, business solutions and supply chain 
management; software as a service (SAAS) services 
featuring software applications and analytics platform 
for financial performance management, business 
intelligence, data processing and analytics, streaming 
data, identifying and implementing business process 
improvements, and deciphering and using the data; 
managed cloud infrastructure services, namely, 

תוכנת פיתוח מחשב, שירותי תמיכה בתוכנות מחשב, דהיינו , 
פתרון בעיות של בעיות תוכנה וייעוץ תוכנת מחשב; שירותי 

תוכנה כשירות (SAAS) הכוללים רכיב תוכנת מחשב לשימוש 
עם ולמכירה כמרכיב של תוכנת תכנון משאבים ארגוניים , 
דהיינו, אירוח תוכנה לשימוש על ידי אחרים בתחום של 
פתרונות תכנון משאבים ארגוני (ERP ) המאפשרת 

למשתמשים לתקשר על ולגבי תהליכים עסקיים המנוהלים על 
ידי היישום, ולפרסם ולשתף מידע עם משתמשים אחרים, לקבל 
התראות והודעות , ניתוח ביקורת ומדדי ביצוע עסקי הלקוחים 

מהתוכנה, ובכך מאפשרים למשתמש לקבל החלטות 
ולבצע/לנקוט בפעולות המבוססות על המידע שהושג, ניהול 

נכסים ארגוניים, ניהול בנייה, ניהול קשרי לקוחות, ניהול פיננסי, 
ניהול הוצאות, ניהול נכסים, ניהול שירות , תכנון מלאי וייצור, 
ניהול ביצועים ארגוניים, ניהול תצורת המוצר, ניהול מחזור חיי 
מוצר, ניהול הון אנושי, ניהול משאבי אנוש, ניהול כוח אדם, 

פתרונות במגזר ציבורי, פתרונות אירוח, ניתוח , אימות , דיווח 
וניהול עלויות וקישורן לתהליכים, זרימות עבודה והודעות 

ותוצאות בתחום הבריאות, פתרונות עסקיים וניהול שרשרת 
אספקה; שירותי תוכנה כשירות ( SAAS ) שכוללים יישומי 

תוכנה ופלטפורמת ניתוח לניהול ביצועים פיננסי, מודיעין עסקי , 
עיבוד וניתוח נתונים, נתוני זרימה, זיהוי ויישום של שיפור 

תהליכים עסקיים ,ופענוח ושימוש בנתונים; שירותי תשתית ענן 
מנוהלים, דהיינו, שירותי ניטור טכני ואחזקת תוכנה מרשת 

מחשב מרוחקת; אספקת שימוש זמני של תוכנה מקוונת שאינה 
ניתן להורדה, המספקת מסגרת הקצאה לתשתית ענן; שירותי 
תוכנה כשירות (SAAS), דהיינו , מחשוב ענן ואירוח הכולל 
תוכנה לשימוש בדיווח נתונים וניתוח , כלומר, תוכנה לשימוש 
בגישה ושילוב נתונים ללקוחות עסקיים, שילוב של סביבות 
מחשוב ענן פרטי, המספקות מערכות מחשב וירטואליות 

וסביבות מחשוב וירטואליות באמצעות מחשוב ענן, פלטפורמת 
מסחר אלקטרוני מבוסס ענן מחובר ליישומי תוכנה אחרים 
הזמינים במקום כגון פתרונות תכנון משאבים ארגוניים או 

פתרונות ניהול תצורת מוצר, יצירה, עיצוב וניהול של מוצרים 
זמינים, עסקאות , מבצעים, המלצות ,וחנויות אינטרנט; 
פלטפורמה כשירות (PAAS) הכוללת פלטפורמות תוכנת 
מחשב לשימוש בניתוח נתוני זרימה; עיצוב מותאם אישית 
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remote computer network technical monitoring and 
software maintenance services; providing temporary 
use of online non-downloadable software that 
provides a provisioning framework for cloud 
infrastructure; software as a service (SAAS) services, 
namely, cloud computing and hosting featuring 
software for use in data reporting and analyzing, 
namely, software for use in accessing and integrating 
data for business customers, integration of private 
cloud computing environments, providing virtual 
computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing, cloud based 
ecommerce platform connected to other on-premise 
software applications such as enterprise resource 
planning solutions or product configuration 
management solutions, the creation, design and 
management of product offerings, business 
transactions, promotions, recommendations, and 
web storefronts; platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in 
analysis of streaming data; custom design and 
development of computer software; providing a web 
site featuring temporary use of non-downloadable 
software for assessing behavioral characteristics of 
an individual; providing temporary use of non-
downloadable software for use in managing online 
education, training and human capital and learning 
management systems, namely, scheduling classes, 
accessing, launching or attending live or self-paced 
education courses, taking tests and exams, 
managing personal development, reviewing and 
completing assignments, evaluating progress, 
running reports, and accessing user manuals or 
guidebooks; providing use of non-downloadable 
computer software for managing real estate, namely 
the tracking of equipment, maintenance, collecting 
rents, tracking demographic data related to renters 
and purchasers of real estate, and for evaluating 
leasing agent's performance; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software application 
that enables the transmission, access, organization 
and management of business related alerts, 
notifications and tasks; maintenance and installation 
of computer software that manages and analyzes 
access and usage of business information within 
software applications to ensure compliance with 
business, industry and government rules, regulations, 
and policies, thus allowing identification and 
prevention of fraud, misappropriation and misuse of 
corporate information and assets; and hosting the 
web sites of others on a computer server for a global 
computer network.

ופיתוח של תוכנות מחשב; אספקת אתר אינטרנט שמציע 
שימוש זמני של תוכנה שאינה להורדה עבור הערכת מאפיינים 
התנהגותיים של הפרט; מתן שימוש זמני של תוכנה שאינה 
ניתן להורדה לשימוש בניהול מקוון של חינוך , הדרכה והון 

אנושי ומערכות לניהול למידה , דהיינו, תזמון שיעורים, גישה, 
השקה או השתתפות בשידור חי או חינוך בקצב אישי של 
קורסים, עריכת בדיקות ובחינות, ניהול התפתחות אישית, 
בדיקה והשלמת מטלות , הערכת התקדמות, הפקת דוחות, 

וגישה למדריכים או ספרי הדרכה; מתן שימוש בתוכנות מחשב 
שאינן ניתנות להורדה לניהול נדל"ן , דהיינו, מעקב אחר ציוד, 

תחזוקה, איסוף דמי שכירות, מעקב נתונים דמוגרפיים 
הקשורים לשוכרים ורוכשי נדל"ן, ולהערכת ביצועים של סוכני 
חכירה; מתן שימוש זמני מקוון של יישום תוכנה שאינה להורדה 
שמאפשר שידור, גישה, ארגון וניהול של התראות, הודעות 
ומשימות הקשורות לעסקים; תחזוקה והתקנה של תוכנת 
מחשב אשר מנהלת ומנתחת גישה ושימוש במידע עסקי 
ביישומי תוכנה על מנת להבטיח עמידה בחוקים עסקיים, 

תעשייתיים וממשלתיים, תקנות ומדיניות, ובכך מאפשרים זיהוי 
ומניעת הונאות , גזל וניצול לרעה של מידע ונכסים הקשורים 
לחברה; ואירוח אתרי האינטרנט של אחרים בשרת מחשב 

לרשת מחשבים עולמית.                                                   
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 Owners

Name: Infor (US), Inc.

Address: 13560 Morris Road, Suite 4100, Alpharetta, 
Georgia, 30004, U.S.A.

(a Delaware corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל
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Trade Mark No. 264721 מספר סימן

Application Date 28/04/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and software, namely, enterprise 
software applications for manufacturers and 
distributors in the areas of supplier management, 
sales management, enterprise asset management, 
enterprise performance management, sales force 
automation, warehousing, distribution, logistics, 
customer service, customer asset management, 
customer relationship management, product 
configuration management, product lifecycle 
management, transportation logistics management, 
transportation resource planning, supplier 
relationship management, order entry, inventory and 
production planning, procurement order 
management, facility planning, tax planning, 
accounting, financial and business analysis, 
administration and forecasting, support services, 
supply chain management, supply chain 
collaboration, human resource administration and 
management, human capital management, 
distribution resource planning, retail resource 
planning, electronic data interchange, management 
of accounts payable and receivable, ordering, 
invoicing, telemarketing, shipping customer orders, 
field services, quality management, manufacturing 
execution systems; Enterprise Resource Planning 
(ERP) for business operations, namely, a suite of 
applications for industrial sector enterprises that 
enters and maintains data, runs transactions, gathers 
and reports information with respect to discrete and 
mixed-mode manufacturing, inventory management, 
supply chain management, electronic commerce, 
creating on-line product catalogs, purchasing, order 
processing, tracking product order status, customer 
consignment, currency exchange, price maintenance, 
distribution, service management, global financial 
management and accounting, enterprise application 
integration, service-oriented architecture, and that 
allows users to communicate, post and share 
information with other users in a community group or 
discussion thread; computer software, namely 
enterprise application integration software for 
business and enterprise applications, namely, 
software for use in business process management, 
application integration, application interface 
monitoring, display, data control, and data access, 
including a graphical user interface software for 
business process management; computer software 
component for use with and sold as a component of 

תוכנות מחשב ותוכנה, דהיינו, יישומי תוכנה ארגונית עבור 
יצרנים ומפיצים בתחומים של ניהול ספקים, ניהול מכירות, 

ניהול נכסים ארגוני, ניהול ביצועים ארגוניים, אוטומציה של כוח 
מכירות, אחסנה, הפצה, לוגיסטיקה, שירות לקוחות, ניהול נכסי 
לקוחות, ניהול קשרי לקוחות, ניהול תצורת המוצר, ניהול מחזור 
חיי מוצר, ניהול לוגיסטיקת תחבורה, תכנון משאבי תחבורה, 
ניהול קשרי ספקים, הכנסת הזמנה, מלאי ותכנון ייצור, ניהול 
הזמנות רכש, תכנון מתקן, תכנון מס, חשבונאות, ניתוח פיננסי 
ועסקי , ניהול וחיזוי, שירותי תמיכה, ניהול שרשרת אספקה, 

שיתוף פעולה בשרשרת אספקה, ניהול משאבי אנוש, ניהול הון 
אנושי, תכנון משאבי הפצה, תכנון משאבים קמעונאי, חילופי 
נתונים אלקטרוניים, ניהול חשבונות הניתנים לתשלום ולקבלה, 
הזמנה, הנפקת חשבונות, שירותי טלמרקטינג, שילוח הזמנות 
מלקוחות, שירותי שדה, ניהול איכות, מערכות ביצוע ייצור; 
תכנון משאבים ארגוניים (ERP) לפעילות עסקית, דהיינו, 
חבילת יישומים עבור ארגונים מהמגזר התעשייתי המזינה 

ושומרת על נתונים, מפעילה עסקאות, אוספת ומדווחת מידע 
ביחס לייצור נבדל וייצור של מצב מעורב, ניהול מלאי, ניהול 

שרשרת אספקה, מסחר אלקטרוני, יצירת קטלוגים אינטרנטיים 
של קו מוצרים, רכש, עיבוד הזמנות, מעקב אחר מצב הזמנת 
המוצר, משלוח ללקוח, שערי מטבע, תחזוקת מחיר, הפצה, 
ניהול שירות, ניהול פיננסי עולמי וחשבונאות, שילוב יישומים 

ארגוניים, ארכיטקטורה מוכוונת שירותים, ומאפשרת 
למשתמשים לתקשר, לפרסם ולשתף מידע עם משתמשים 
אחרים בקבוצת קהילה או שרשור דיון; תוכנת מחשב, דהיינו, 
תוכנת שילוב יישומים ארגוניים עבור עסקים ויישומים ארגוניים , 

דהיינו, תוכנה לשימוש בניהול תהליכים עסקיים, שילוב 
יישומים; ניטור ממשק יישומים; תצוגה , בקרת נתונים, וגישה 
לנתונים, הכוללת תוכנת ממשק משתמש גרפית לתהליכים 

עסקיים; רכיב תוכנת מחשב לשימוש עם ולמכירה כמרכיב של 
תוכנת תכנון משאבים לעסק, דהיינו, תוכנה שמאפשרת 

למשתמשים לתקשר על ולגבי תהליכים עסקיים המנוהלים על 
ידי היישום, ולפרסם ולשתף מידע עם משתמשים אחרים, לקבל 
התראות והודעות , ניתוח ביקורת ומדדי ביצוע עסקי הלקוחים 

מהתוכנה, ובכך מאפשרים למשתמש לקבל החלטות 
ולבצע/לנקוט בפעולות המבוססות על המידע שהושג; תוכנות 
מחשב לניהול, תפעול ואוטומציה עבור ניהול נכסים, בית מלון, 
דירה , מועדון, מסעדה, קייטרינג , הזמנות מרכזיות, נדל"ן 
ותעשיות האירוח; תוכנות מחשב לשימוש בייצור, שירותי 

בריאות , אירוח, ויישומי בניה , דהיינו, תוכנת מחשב המשמשת 
לביצוע פונקציות חשבונאות, איתור מלאי וייצור, הכנת תוכניות 

עסקיות, הכנת הזמנות רכש וחשבוניות, שמירת רשימות 
לקוחות , הכנת רשימת  מלאי ותחזיות מכירות, עיבוד תביעות 
ביטוח בריאות, שמירת מידע קליני על חולים, הצגת המלצות 
למרשם תרופה המבוססות על מצב מאובחן, תיזמון פגישות 
מטופל, הפקת דוחות סטטיסטיים על חולים, כלים למדידה, 

ניתוח , אימות, דיווח וניהול עלויות וקישורן לתהליכים , זרימות 
עבודה והודעות ותוצאות בתחום הבריאות, הזמנות לבתי מלון, 
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enterprise resource planning software, namely, 
software that allows users to communicate on and 
about business processes managed by the 
application, and to post and share information with 
other users, receive alerts and notifications, review 
analytics and business key performance indicators 
pulled from the software, thereby allowing the user to 
make decisions and execute/take actions based on 
the information obtained; computer programs for 
management, operations and automation for the 
property management, hotel, condominium, club, 
restaurant, catering, central reservations, real estate, 
and hospitality industries; computer software for use 
in manufacturing, healthcare, hospitality, and 
construction applications, namely, computer software 
used to perform accounting functions, track inventory 
and production, prepare business plans, prepare 
purchase orders and invoices, maintain customer 
lists, prepare inventory and sales forecasts, process 
health insurance claims, store clinical information on 
patients, present drug prescription recommendations 
based on a diagnosed condition, schedule patient 
appointments, produce statistical reports on patients, 
tools for measuring, analyzing, validating, reporting 
and managing costs and linking them to processes, 
workflows, and notifications and outcomes in the 
health care field, record hotel reservations, provide 
profile information on guest, generate billing 
statements, generate construction cost estimates, 
and manage payroll; and computer software for use 
in asset and infrastructure management of sewers, 
roads, streets and water services, for consumption 
billing and for issuance of permits and licenses all for 
use by governments and quasi-governments, namely 
cities, counties, states and utilities to conduct 
business.

אספקת פרופיל מידע על אורחים, יצירת דוחות חיוב , יצירת 
אומדן עלות הבנייה, וניהול שכר; ותוכנת מחשב לשימוש בניהול 
נכסים ותשתיות של ביוב, כבישים, רחובות ושירותי מים, לחיוב 
הצריכה והוצאת היתרים ורישיונות המיועדים לשימוש על ידי 

ממשלות וגופים מעין ממשלתיים, דהיינו ערים , מחוזות, מדינות 
וכלי עזר לניהול עסקים.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 42 סוג: 42

Computer software development, computer software 
support services, namely, troubleshooting of software 
problems and computer software consulting; software 
as a service (SAAS) services featuring a computer 
software component for use with and sold as a 
component of enterprise resource planning software, 
namely, hosting software for use by others in the field 
of Enterprise Resource Planning (ERP) solutions that 
allows users to communicate on and about business 
processes managed by the application, and to post 
and share information with other users in a 
community group or discussion thread, receive alerts 
and notifications, review analytics and business key 
performance indicators pulled from the software, 
thereby allowing the user to make decisions and 
execute/take actions based on the information 
obtained, enterprise asset management, construction 
management, customer relationship management, 
financial management, expense management, asset 
management, service management, inventory and 
production planning, enterprise performance 
management, product configuration management, 
product lifecycle management, human capital 
management, human resource administration, 
workforce management, public sector solutions, 
hospitality solutions, analyzing, validating, reporting 
and managing costs and linking them to processes, 
workflows, and notifications and outcomes in the 

פיתוח תוכנת מחשב, שירותי תמיכה בתוכנות מחשב, דהיינו, 
פתרון בעיות של בעיות תוכנה וייעוץ תוכנת מחשב; שירותי 

תוכנה כשירות (SAAS) הכוללים רכיב תוכנת מחשב לשימוש 
עם ולמכירה כמרכיב של תוכנת תכנון משאבים ארגוניים , 
דהיינו, אירוח תוכנה לשימוש על ידי אחרים בתחום של 
פתרונות תכנון משאבים ארגוני (ERP ) המאפשרת 

למשתמשים לתקשר על ולגבי תהליכים עסקיים המנוהלים על 
ידי היישום, ולפרסם ולשתף מידע עם משתמשים אחרים, לקבל 
התראות והודעות , ניתוח ביקורת ומדדי ביצוע עסקי הלקוחים 

מהתוכנה, ובכך מאפשרים למשתמש לקבל החלטות 
ולבצע/לנקוט בפעולות המבוססות על המידע שהושג, ניהול 

נכסים ארגוניים, ניהול בנייה, ניהול קשרי לקוחות, ניהול פיננסי, 
ניהול הוצאות, ניהול נכסים, ניהול שירות , תכנון מלאי וייצור, 
ניהול ביצועים ארגוניים, ניהול תצורת המוצר, ניהול מחזור חיי 
מוצר, ניהול הון אנושי, ניהול משאבי אנוש, ניהול כוח אדם, 

פתרונות במגזר ציבורי, פתרונות אירוח, ניתוח , אימות , דיווח 
וניהול עלויות וקישורן לתהליכים, זרימות עבודה והודעות 

ותוצאות בתחום הבריאות, פתרונות עסקיים וניהול שרשרת 
אספקה; שירותי תוכנה כשירות ( SAAS ) שכוללים יישומי 

תוכנה ופלטפורמת ניתוח לניהול ביצועים פיננסי, מודיעין עסקי , 
עיבוד וניתוח נתונים, נתוני זרימה, זיהוי ויישום של שיפור 

תהליכים עסקיים ,ופענוח ושימוש בנתונים; שירותי תשתית ענן 
מנוהלים, דהיינו, שירותי ניטור טכני ואחזקת תוכנה מרשת 

מחשב מרוחקת; אספקת שימוש זמני של תוכנה מקוונת שאינה 
ניתן להורדה, המספקת מסגרת הקצאה לתשתית ענן; שירותי 
תוכנה כשירות (SAAS), דהיינו , מחשוב ענן ואירוח הכולל 
תוכנה לשימוש בדיווח נתונים וניתוח , כלומר, תוכנה לשימוש 
בגישה ושילוב נתונים ללקוחות עסקיים, שילוב של סביבות 
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health care field, business solutions and supply chain 
management; software as a service (SAAS) services 
featuring software applications and analytics platform 
for financial performance management, business 
intelligence, data processing and analytics, streaming 
data, identifying and implementing business process 
improvements, and deciphering and using the data; 
managed cloud infrastructure services, namely, 
remote computer network technical monitoring and 
software maintenance services; providing temporary 
use of online non-downloadable software that 
provides a provisioning framework for cloud 
infrastructure; software as a service (SAAS) services, 
namely, cloud computing and hosting featuring 
software for use in data reporting and analyzing, 
namely, software for use in accessing and integrating 
data for business customers, integration of private 
cloud computing environments, providing virtual 
computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing, cloud based 
ecommerce platform connected to other on-premise 
software applications such as enterprise resource 
planning solutions or product configuration 
management solutions, the creation, design and 
management of product offerings, business 
transactions, promotions, recommendations, and 
web storefronts; platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in 
analysis of streaming data; custom design and 
development of computer software; providing a web 
site featuring temporary use of non-downloadable 
software for assessing behavioral characteristics of 
an individual; providing temporary use of non-
downloadable software for use in managing online 
education, training and human capital and learning 
management systems, namely, scheduling classes, 
accessing, launching or attending live or self-paced 
education courses, taking tests and exams, 
managing personal development, reviewing and 
completing assignments, evaluating progress, 
running reports, and accessing user manuals or 
guidebooks; providing use of non-downloadable 
computer software for managing real estate, namely 
the tracking of equipment, maintenance, collecting 
rents, tracking demographic data related to renters 
and purchasers of real estate, and for evaluating 
leasing agent's performance; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software application 
that enables the transmission, access, organization 
and management of business related alerts, 
notifications and tasks; maintenance and installation 
of computer software that manages and analyzes 
access and usage of business information within 
software applications to ensure compliance with 
business, industry and government rules, regulations, 
and policies, thus allowing identification and 
prevention of fraud, misappropriation and misuse of 
corporate information and assets; and hosting the 
web sites of others on a computer server for a global 
computer network.

מחשוב ענן פרטי, המספקות מערכות מחשב וירטואליות 
וסביבות מחשוב וירטואליות באמצעות מחשוב ענן, פלטפורמת 
מסחר אלקטרוני מבוסס ענן מחובר ליישומי תוכנה אחרים 
הזמינים במקום כגון פתרונות תכנון משאבים ארגוניים או 

פתרונות ניהול תצורת מוצר, יצירה, עיצוב וניהול של מוצרים 
זמינים, עסקאות , מבצעים, המלצות ,וחנויות אינטרנט; 
פלטפורמה כשירות (PAAS) הכוללת פלטפורמות תוכנת 
מחשב לשימוש בניתוח נתוני זרימה; עיצוב מותאם אישית 
ופיתוח של תוכנות מחשב; אספקת אתר אינטרנט שמציע 

שימוש זמני של תוכנה שאינה להורדה עבור הערכת מאפיינים 
התנהגותיים של הפרט; מתן שימוש זמני של תוכנה שאינה 
ניתן להורדה לשימוש בניהול מקוון של חינוך , הדרכה והון 

אנושי ומערכות לניהול למידה , דהיינו, תזמון שיעורים, גישה, 
השקה או השתתפות בשידור חי או חינוך בקצב אישי של 
קורסים, עריכת בדיקות ובחינות, ניהול התפתחות אישית, 
בדיקה והשלמת מטלות , הערכת התקדמות, הפקת דוחות, 

וגישה למדריכים או ספרי הדרכה; מתן שימוש בתוכנות מחשב 
שאינן ניתנות להורדה לניהול נדל"ן , דהיינו, מעקב אחר ציוד, 

תחזוקה, איסוף דמי שכירות, מעקב נתונים דמוגרפיים 
הקשורים לשוכרים ורוכשי נדל"ן, ולהערכת ביצועים של סוכני 
חכירה; מתן שימוש זמני מקוון של יישום תוכנה שאינה להורדה 
שמאפשר שידור, גישה, ארגון וניהול של התראות, הודעות 
ומשימות הקשורות לעסקים; תחזוקה והתקנה של תוכנת 
מחשב אשר מנהלת ומנתחת גישה ושימוש במידע עסקי 
ביישומי תוכנה על מנת להבטיח עמידה בחוקים עסקיים, 

תעשייתיים וממשלתיים, תקנות ומדיניות, ובכך מאפשרים זיהוי 
ומניעת הונאות , גזל וניצול לרעה של מידע ונכסים הקשורים 
לחברה; ואירוח אתרי האינטרנט של אחרים בשרת מחשב 

לרשת מחשבים עולמית.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

ט"ז אלול תשע"ה - 76531/08/2015



 Owners

Name: Infor (US), Inc.

Address: 13560 Morris Road, Suite 4100, Alpharetta, 
Georgia, 30004, U.S.A.

(a Delaware corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

ט"ז אלול תשע"ה - 76631/08/2015



Trade Mark No. 264722 מספר סימן

Application Date 09/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oded Ben-Arieh שם: עודד בן-אריה

Address: Mohaliber 8, Bat Yam, Israel כתובת : מוהליבר 8, בת ים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Uri Sudri, Adv.

Address: 2 Weizmann St, Tel Aviv, Israel

שם: אורי סודרי, עו"ד

כתובת : ויצמן 2, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

cosmetic preparations. תכשירי קוסמטיקה.             

ט"ז אלול תשע"ה - 76731/08/2015



STABILOX

Trade Mark No. 264728 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Multisorb Technologies, Inc.

Address: 325 Harlem Road, Buffalo, New York, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Oxygen absorbing packets for use in maintaining the 
quality of pharmaceuticals and medical devices; 
chemicals, namely, oxygen absorbing composition 
for use in pharmaceuticals and medical devices.

חבילות סופחות חמצן לשימוש בשמירה על איכות חומרים 
רוקחיים והתקנים רפואיים; כימיקלים, דהינו, הרכב סופח חמצן 
לשימוש בחומרים רוקחיים והתקנים רפואיים.                         

                                                                            

ט"ז אלול תשע"ה - 76831/08/2015



Trade Mark No. 264737 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mignot & De Block B.V.

Address: Jan Smitzlaan 11, Eindhoven, 5611 LD, 
Netherlands

(Private Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarette paper; cigarette paper sheets, books for 
cigarette paper, cigarette tubes, in particular filter 
cigarette tubes; smokers' articles, namely apparatus 
for making cigarettes, in particular for rolling and 
filling, tobacco smoke filters, absorbent paper for 
tobacco smoke, paper filters, tobacco pipes, pipe 
cleaners, tools for pipes, tobacco tins; tobacco 
pouches, cigarette cases, cigarette holders, cigar 
cutters, lighters (all the aforesaid goods not of 
precious metals and their alloys or coated therewith); 
tobacco, in particular smoking tobacco, cigarettes, 
filter cigarettes, cigarettes made from tobacco 
substitutes, not for medical purposes, cigarillos, 
cigars; all included in class 34.

נייר סיגריה, גיליונות נייר סיגריה, ספרים עבור נייר סיגריה, 
שפורפרות סיגריה, במיוחד שפורפרות סינון סיגריה; פריטי 
מעשנים, דהיינו התקנים עבור הכנת סיגריות, במיוחד עבור 

גלגול ומילוי, מסנני עשן טבק, נייר סופג עבור עשן טבק, מסנני 
נייר, מקטרות טבק, מכשירי ניקוי מקטרת, כלים עבור מקטרות, 
בדילי טבק; כיסוני טבק; נרתיקי סיגריה, התקני אחזקת סיגריה, 
התקני חיתוך סיגר, מציתים (כל הטובין הנזכרים לעיל אינם 
עשויים ממתכות יקרות וסגסוגותיהן או מצופים עימן); טבק, 

במיוחד טבק עישון, סיגריות, סיגריות פילטר, סיגריות העשויות 
מתחליפי טבק, שאינן למטרות רפואיות, סיגריות קטנות, 

סיגרים; הנכללים כולם 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)

European Union, 05/11/2013, No. 012278586 האיחוד האירופי, 05/11/2013, מספר 012278586

Class: 34 סוג: 34

ט"ז אלול תשע"ה - 76931/08/2015



RED DEAD REDEMPTION

Trade Mark No. 264744 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway, New York, New York, 10012, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer and video game programs and software; 
downloadable computer and video game programs 
and software; downloadable digital materials, 
namely, ring tones, wallpapers, screensavers, digital 
music files, and graphics, videos, films, multimedia 
files, live action programs, motion pictures, and 
animation in the field of video games and computer 
games, all delivered via global computer networks 
and wireless networks; pre-recorded digital media 
featuring computer games and video games, ring 
tones, wallpapers, screensavers, digital music files, 
and graphics, videos, films, multimedia files, live 
action programs, motion pictures, and animation in 
the field of video games and computer games.

תוכניות ותוכנות מחשב ומשחקי וידאו; תוכניות ותוכנות מחשב 
ומשחקי וידאו הניתנות להורדה; חומרים דיגיטליים ניתנים 

להורדה, דהיינו, רינגטונים, טפטים, שומרי מסך, קבצי מוסיקה 
דיגיטליים, וגרפיקות, סרטוני וידאו, סרטים, קבצי מולטימדיה, 
תוכניות פעולה חיה, סרטי קולנוע, וסרטים מונפשים בתחום של 

משחקי וידאו ומשחקי מחשב, כולם מועברים דרך רשתות 
מחשב גלובליות ורשתות אלחוטיות; מדיה דיגיטלית מוקלטת 
מראש המציגה משחקי מחשב ומשחקי וידאו, רינגטונים, 

טפטים, שומרי מסך, קבצי מוסיקה דיגיטליים, וגרפיקות, סרטוני 
וידאו, סרטים, קבצי מולטימדיה, תוכניות פעולה חיה, סרטי 
קולנוע, וסרטים מונפשים בתחום של משחקי וידאו ומשחקי 

מחשב.                                                                           
                                                                                    

                                        

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing online 
games, providing a website featuring computer 
games and video games, and news, information, tips, 
hints, contests, computer interface themes, 
enhancements, audio-visual content, music, films, 
videos, television programs, animated series, and 
other multimedia materials in the field of computer 
games and video games; providing information, news 
and commentary in the field of computer games and 
video games.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקים מקוונים, אספקת אתר 
אינטרנט המציג משחקי מחשב ומשחקי וידאו, וחדשות, מידע, 

טיפים, רמזים, תחרויות, ערכות נושא לממשק מחשב, 
תגבורים, תוכן אודיו ויזואלי, מוסיקה, סרטים, סרטוני וידאו, 
תוכניות טלוויזיה, סדרות מונפשות, וחומרי מולטימדיה אחרים 

בתחום של משחקי מחשב ומשחקי וידאו; אספקת מידע, 
חדשות ופרשנות בתחום של משחקי מחשב ומשחקי וידאו.       
                                                                                    
                                                                                    

                  

ט"ז אלול תשע"ה - 77031/08/2015



Trade Mark No. 264746 מספר סימן

Application Date 27/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Union Creation Limited

Address: 50 Gloucester Road, 4th Floor, Malaysia 
Building, Wanchai, Hong Kong, Hong Kong

Hong Kong Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, footwear, headgear; all included 
in class 25.

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

ט"ז אלול תשע"ה - 77131/08/2015



Trade Mark No. 264747 מספר סימן

Application Date 27/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Union Creation Limited

Address: 50 Gloucester Road, 4th Floor, Malaysia 
Building, Wanchai, Hong Kong, Hong Kong

Hong Kong Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, footwear, headgear; all included 
in class 25.

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

ט"ז אלול תשע"ה - 77231/08/2015



Trade Mark No. 264748 מספר סימן

Application Date 27/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Union Creation Limited

Address: 50 Gloucester Road, 4th Floor, Malaysia 
Building, Wanchai, Hong Kong, Hong Kong

Hong Kong Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, footwear, headgear; all included 
in class 25.

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

ט"ז אלול תשע"ה - 77331/08/2015



HOLKIRA

Trade Mark No. 264750 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: AbbVie Ireland Unlimited Company

Address: 70 Sir John Rogerson's Quai, Dublin 2, Ireland

(a company incorporated under the laws of Ireland

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 
Hepatitis C; all included in class 5

תכשירים פרמצבטיים עבור טיפול בהפטיטיס סי; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                               

ט"ז אלול תשע"ה - 77431/08/2015



Trade Mark No. 264754 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to thecolors red, black, white and 
grey as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, שחור, לבן ואפור הנראים בסימן.

 Owners

Name: SUSHI NOKOE s.r.l.

Address: Via Rubra, 42, 00188 Rome, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

catering services; rental of cooking equipment; bar 
services; restaurant services; cafeterias; rental of 
chairs, tables, table linens, glasses; fast-food 
restaurants; snack bar services; self-service 
restaurants; take-away restaurants.

שירותי הסעדה;  השכרה של ציוד בישול; שירותי בר; שירותי 
מסעדה; קפיטריות; השכרה של כסאות, שולחנות, מצעי שולחן, 
כוסות; מסעדות מזון מהיר; שירותי בר חטיפים; מסעדות שירות 
עצמי; מסעדות טייק אווי.                                                   

                                              

ט"ז אלול תשע"ה - 77531/08/2015



HP PHOTO HIVE

Trade Mark No. 264756 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 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 use in storage, organization, 
backup and synchronization of photos, documents, 
images and videos; computer software for use in 
computer printing; multifunction electronic devices for 
use in copying, printing, scanning, image capturing 
and/or transmitting photos, documents and images; 
computer storage devices, namely high speed 
storage subsystems for storage and backup of 
electronic data either locally or via a 
telecommunications network; all included in class 9.

תוכנת מחשב לשימוש באחסון, ארגון, גיבוי וסנכרון של תמונות, 
מסמכים, תמונות וקטעי וידאו; תוכנת מחשב לשימוש בהדפסה 
במחשב; מכשירים אלקטרוניים רב תכליתיים לשימוש בצילום, 
הדפסה, סריקה, לכידת תמונות ו/או העברת תמונות, מסמכים 
ותמונות; התקני אחסון במחשב, שהם מערכות אחסון במהירות 
גבוהה לאחסון וגיבוי של נתונים אלקטרוניים באופן מקומי או 
באמצעות רשת תקשורת; 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., 18/11/2013, No. 86/121882 ארה"ב, 18/11/2013, מספר 86/121882

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 77631/08/2015



COCA-COLA FACTORY

Trade Mark No. 264757 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 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: 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: 32 סוג: 32

All goods in class 32.           .32 כל הסחורות הנכללות בסוג

ט"ז אלול תשע"ה - 77731/08/2015



OPEN COCA-COLA

Trade Mark No. 264758 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 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: 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: 32 סוג: 32

All goods in class 32.           .32 כל הסחורות הנכללות בסוג

ט"ז אלול תשע"ה - 77831/08/2015



Trade Mark No. 264768 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 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: Kobi Kimhi, Adv

Address: 1 Toscanini St, Tel Aviv, 64076, Israel

שם: קובי קמחי עו"ד

כתובת : טוסקניני 1, תל אביב, 64076, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and head covering. דברי הלבשה, הנעלה וכיסוי ראש.                 

ט"ז אלול תשע"ה - 77931/08/2015



AZEEMAA

Trade Mark No. 264777 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: M/s Ammalay Commoditiess JLT

Address: Almas Business Centre DMCC, Jumeirah Lakes 
Towers, Dubai, United Arab Emirates

UAE Based JLT Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice. אורז.

ט"ז אלול תשע"ה - 78031/08/2015



LANNA

Trade Mark No. 264784 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: M/s Ammalay Commoditiess JLT

Address: Almas Business Centre DMCC, Jumeirah Lakes 
Towers, Dubai, United Arab Emirates

UAE Based JLT Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice. אורז.

ט"ז אלול תשע"ה - 78131/08/2015



Trade Mark No. 264790 מספר סימן

Application Date 28/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Altru Apparel

Address: 718 Gladys Ave. Room 2, Los Angeles CA 
90021, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Collared shirts; denims; dress shirts; hats; hooded 
sweat shirts; jackets; jeans; knit shirts; long-sleeved 
shirts; pants; shirts; short-sleeved or long-sleeved t-
shirts; sweat shirts; sweaters; t-shirts; wearable 
garments and clothing, namely, shirts.

ט"ז אלול תשע"ה - 78231/08/2015



Trade Mark No. 264792 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200511 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHENGDU AIMINER LEATHER PRODUCTS 
CO., LTD.

Address: No. 16, Wenchangzhonglu,Cuqiao, Wuhou 
District, Chengdu City, 610043 Sichuan Province, 
People's Republic of China

(CHINA a limited company which is based on the 
Chinese law)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts and pants, boots, footwear, 
boots for climbing, sports shoes, sandals, headgear 
for wear, hosiery, neckties, belts [clothing].

ט"ז אלול תשע"ה - 78331/08/2015



Trade Mark No. 264794 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200523 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Gosund Technology Co.,Ltd

Address: 3F, Building 1,Heping Hean Industrial Area, 
Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, People's Republic of China

(China Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Notebook computers; electronic agendas; 
navigational instruments; portable telephones; video 
telephones; integrated circuits; chips [integrated 
circuits]; galvanic cells; calculating disks; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/10/2013, No. 
13357284

סין, 14/10/2013, מספר 13357284

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 78431/08/2015



Trade Mark No. 264795 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200526 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gmatra Associates LLC

Address: 112 Capitol Trail, Newark DE 19711, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefor.

Class: 25 סוג: 25

Wearable garments and clothing.

ט"ז אלול תשע"ה - 78531/08/2015



Trade Mark No. 264797 מספר סימן

Application Date 27/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200541 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZeniMax Media Inc.

Address: 1370 Piccard Drive, Rockville, MD 20850, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game 
software offered via the internet and wireless 
devices; computer game software for use with on-line 
interactive games.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games; entertainment services, 
namely, providing information relating to electronic 
computer games via the Internet.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 02/09/2013, No. 86053605 ארה"ב, 02/09/2013, מספר 86053605

Class: 41 סוג: 41

U.S.A., 02/09/2013, No. 86053606 ארה"ב, 02/09/2013, מספר 86053606

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 78631/08/2015



Trade Mark No. 264799 מספר סימן

Application Date 31/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200574 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jinjiang Yiren Shoes Co.,Ltd.

Address: Junken Farm Industrial Area,Xibin Town, 
Jinjiang City, Fujian Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; football shoes; clothing; hats; hosiery; 
swimsuits; leather belts for clothing; neckties; cyclists' 
clothing; sports shoes.

ט"ז אלול תשע"ה - 78731/08/2015



Trade Mark No. 264803 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200631 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Magpul Industries Corporation

Address: 8226 Bee Caves Road, Austin TX 78746, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Ammunition magazines and component parts for 
ammunition magazines.

ט"ז אלול תשע"ה - 78831/08/2015



Trade Mark No. 264804 מספר סימן

Application Date 26/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200632 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nicopure Labs, LLC

Address: 5909 NW 18th Dr., Gainesville FL 32653, 
U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Smokeless cigarette vaporizer pipe.

ט"ז אלול תשע"ה - 78931/08/2015



Trade Mark No. 264806 מספר סימן

Application Date 19/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200661 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THALES ELECTRON DEVICES SAS

Address: 2 rue Marcel Dassault, F-78140 VELIZY 
VILLACOUBLAY, France

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Radiological equipment for medical purposes.

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

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

France, 21/11/2013, No. 13 4 048 844 צרפת, 21/11/2013, מספר 844 048 4 13

Class: 10 סוג: 10

ט"ז אלול תשע"ה - 79031/08/2015



Trade Mark No. 264807 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200682 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gmatra Associates LLC

Address: 112 Capitol Trail, Newark DE 19711, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefor.

Class: 25 סוג: 25

Wearable garments and clothing.

ט"ז אלול תשע"ה - 79131/08/2015



Trade Mark No. 264810 מספר סימן

Application Date 16/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200705 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of disorders in the field of ophthalmology 
and eye care; care solutions for contact lenses; 
preparation of products for ophthalmologic use for 
the diagnosis and treatment of ocular disorders.

Class: 9 סוג: 9

Contact lenses; database software in the field of 
ophthalmology and eye care; video and audio 
cassettes, CD-ROMs in the field of ophthalmology 
and eye care.

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments in 
the field of ophthalmology and eye care.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely 
chemical research, biological and pharmaceutical 
research, design and development of software and 
databases, all in the field of ophthalmology and eye 
care.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or 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)

European Union, 18/07/2013, No. 011995487 האיחוד האירופי, 18/07/2013, מספר 011995487

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 79231/08/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the  word Dark blue and 
shaded light blue  as shown in the mark.

 Owners

Name: EYEVENSYS

Address: 29, rue du Faubourg Saint-Jacques, F-75014 
PARIS, France

(FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

Class: 44 סוג: 44

ט"ז אלול תשע"ה - 79331/08/2015



Trade Mark No. 264811 מספר סימן

Application Date 13/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200722 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARETA S.R.L.

Address: Via per Grottaglie Km. 3, I-72021 
FRANCAVILLA FONTANA (BR), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Plastic furniture.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings.

ט"ז אלול תשע"ה - 79431/08/2015



Trade Mark No. 264812 מספר סימן

Application Date 30/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200736 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Allaway Oy

Address: Kangasvuorentie 32, FI-40350 Jyväskylä, 
Finland

(Finland Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Central vacuum cleaner systems; central vacuum 
cleaners and attachments thereto; hoses for central 
vacuum cleaners; vacuum cleaners and attachments 
thereto.

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair and maintenance services in 
relation to central vacuum cleaner systems.

Class: 42 סוג: 42

Design of central vacuum cleaner 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 Union, 29/01/2014, No. 012543955 האיחוד האירופי, 29/01/2014, מספר 012543955

Class: 7 סוג: 7

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 79531/08/2015



Trade Mark No. 264813 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200768 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hamberger Industriewerke GmbH

Address: Rohrdorfer Str. 133, 83071 
Stephanskirchen/Ziegelberg, Germany

(DE GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary installations, namely toilet seats of wood, 
wood substitute materials and plastics.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non metallic), namely sawn 
timber, panels, ceiling coverings, goods of wood for 
building, boards, beams, profile planks, planks, 
strips, windows, doors and fences, parquet floor 
boards, parquet flooring, floors, not of metal, 
laminated floors, veneers, floors, laminated floors 
(except floors, floor coverings and laminated floors of 
textile).

Class: 27 סוג: 27

Linoleum, floor coverings of wood, cork, rubber, 
plastic or substitutes for these materials; wall 
coverings.

ט"ז אלול תשע"ה - 79631/08/2015



Trade Mark No. 264818 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200781 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic apparatus for non-destructive testing and 
testing of materials; electronic apparatus for non-
destructive testing of materials by means of magnetic 
field determination; electronic apparatus for non-
destructive testing of materials by means of eddy 
current testing; electronic apparatus for non-
destructive testing of materials by means of 
ultrasound measurement; electronic apparatus for 
non-destructive testing of materials by means of 
imaging methods, in particular by means of 
thermography; electronic apparatus for measuring 
electric, magnetic and other physical properties; 
electronic apparatus for measuring magnetic flow 
density and relative magnetic permeability; apparatus 
for testing conductive materials, in particular metallic 
materials, for material defects, surface defects and 
material inhomogeneities; electronic apparatus for 
measuring the magnetisation, saturation induction 
and coercive field strength; detectors for metallic 
objects; probes, sensors, test heads and exploring 
coils for the aforesaid apparatus; electronic data 
processing equipment for controlling electronic 
apparatus, and for evaluating information therefrom; 
parts of the aforesaid goods; software and programs 
recorded on data carriers for controlling electronic 
apparatus and for evaluating and presenting the 
information therefrom.

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

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

ט"ז אלול תשע"ה - 79731/08/2015



 Owners

Name: Förster, Felix

Address: Panoramastraße 73, 72766 Reutlingen, 
Germany

European Union, 18/07/2013, No. 011993748 האיחוד האירופי, 18/07/2013, מספר 011993748

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 79831/08/2015



Trade Mark No. 264819 מספר סימן

Application Date 23/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200782 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business marketing services, namely, marketing 
degree programs and educational courses for 
colleges and universities delivered online; 
administration of degree programs and educational 
courses for colleges and universities delivered online; 
student recruitment for university and college 
educational programs or courses delivered online; job 
placement services for students and graduates of 
college and university education programs delivered 
online; information and data compiling, namely, 
compiling transcripts, student records, and 
documents, and college and university records and 
documents for others; career services, namely, 
assisting university and college students with 
applying for and obtaining occupational licensing 
credentials; business assistance services, namely, 
assisting colleges and universities in obtaining 
certification of degree programs and educational 
courses delivered online.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, developing online 
courses for others at the college and university level; 
designing, developing and consulting on the design 
and development of content and curriculum for 
degree programs and educational courses for 
colleges and universities delivered online; student 
support services, namely, educational counseling 
services to assist students in planning and preparing 
for further education; admission consulting services, 
namely, providing college and university prospective 
students assistance in completing the application 
process; consultation services for students in the 
admission and selection process of colleges and 
universities; academic placement services, namely, 
arranging student residencies, clinical placements, 
and student-teaching positions for college and 
university students.

ט"ז אלול תשע"ה - 79931/08/2015



 Owners

Name: 2U, Inc.

Address: Suite 900, 8201 Corporate Drive, Landover MD 
20785, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Class: 42 סוג: 42

Providing an online network service that enables 
partner colleges and universities to offer distance 
learning instruction at the college and university level 
via a global computer network; developing a server 
that enables partner colleges and universities to offer 
distance learning instruction at the college and 
university level via a global computer network; 
computer services, namely, managing a server that 
enables partner colleges and universities to offer 
distance learning instruction at the college and 
university level via a global computer network; design 
and development of websites and on-line computer 
software systems for colleges and universities for use 
in the provision of distance learning instruction; 
computer technical support services, namely, help 
desk services for use by college and university 
personnel and students related to the provision of 
distance learning instruction.

ט"ז אלול תשע"ה - 80031/08/2015



Trade Mark No. 264820 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200798 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: List Holding AG

Address: Berstelstrasse 24, CH-4422 Arisdorf, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and facilities using same for high-viscosity 
chemical technologies, industrial mixing and 
kneading machines including housings, spindles, 
kneading elements, kneading counter-elements, 
kneading machines, bearings, drives, feeding and 
discharging apparatus as well as dust collectors as 
components of said mixing and kneading machines.

Class: 42 סוג: 42

Technical consultancy, development and engineering 
in the field of high-viscosity chemical technology for 
industrial goods, in particular in the field of heat 
exchange and materials transfer using mixing and 
kneading machines and related facilities, design of 
industrial machines and facilities.

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

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

Switzerland, 26/07/2013, No. 653599 שוויץ, 26/07/2013, מספר 653599

Class: 7 סוג: 7

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 80131/08/2015



Trade Mark No. 264821 מספר סימן

Application Date 10/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200799 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

Cosmetic products for hair care, namely, shampoos, 
gels, mousses, balms, creams, powders, waxes, 
serums, lotions, masks, aerosol products for hair 
care and styling, hair sprays, hair dyes and bleaching 
products, products for protecting dyed hair, hair 
waving and setting products; essential oils.

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

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

France, 12/08/2013, No. 13 4 026 543 צרפת, 12/08/2013, מספר 543 026 4 13

Class: 3 סוג: 3

ט"ז אלול תשע"ה - 80231/08/2015



Trade Mark No. 264822 מספר סימן

Application Date 31/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200804 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Johnson Matthey Public Limited Company

Address: 5th Floor, 25 Farringdon Street, London EC4A 
4AB, United Kingdom

(Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Precious metal gauze catalysts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/09/2013, No. UK00003021070 UK00003021070 ממלכה מאוחדת, 06/09/2013, מספר

Class: 1 סוג: 1

ט"ז אלול תשע"ה - 80331/08/2015



Trade Mark No. 264824 מספר סימן

Application Date 31/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200805 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Johnson Matthey Public Limited Company

Address: 5th Floor, 25 Farringdon Street, London EC4A 
4AB, United Kingdom

(Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Precious metal gauze catalysts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/09/2013, No. UK00003021071 UK00003021071 ממלכה מאוחדת, 06/09/2013, מספר

Class: 1 סוג: 1

ט"ז אלול תשע"ה - 80431/08/2015



Trade Mark No. 264825 מספר סימן

Application Date 31/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200806 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Johnson Matthey Public Limited Company

Address: 5th Floor, 25 Farringdon Street, London EC4A 
4AB, United Kingdom

(Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Precious metal gauze catalysts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/09/2013, No. UK00003021067 UK00003021067 ממלכה מאוחדת, 06/09/2013, מספר

Class: 1 סוג: 1

ט"ז אלול תשע"ה - 80531/08/2015



Trade Mark No. 264826 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200819 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN ZEALOT DIGITAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.

Address: West 5F, Building 5, Dongfangming Industrial 
City,No.83, Dabao Rd, 33 D, Bao'An District, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Notebook computers; batteries, electric; telephone 
apparatus; portable telephones; facsimile machines; 
battery chargers; couplers (data processing 
equipment); DVD players; cabinets for loudspeakers; 
cameras (photography).

ט"ז אלול תשע"ה - 80631/08/2015



Trade Mark No. 264827 מספר סימן

Application Date 27/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200830 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CYDEX PHARMACEUTICALS, INC.

Address: 11119 North Torrey Pines Road, Suite 200, La 
Jolla CA 92037, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Solubilization chemicals for diagnostic research.

ט"ז אלול תשע"ה - 80731/08/2015



Trade Mark No. 264832 מספר סימן

Application Date 16/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200903 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL (UK) Limited

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up products.

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

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

France, 29/07/2013, No. 13 4 023 172 צרפת, 29/07/2013, מספר 172 023 4 13

Class: 3 סוג: 3

ט"ז אלול תשע"ה - 80831/08/2015



Trade Mark No. 264835 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200915 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording FANTASIA, which 
is fanciful in relation to the goods claimed.

 Owners

Name: Luigi Lavazza S.p.A.

Address: Corso Novara, 59, I-10154 Torino (TO), Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Coffee machines and electric coffee percolators.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/01/2014, No. TO2014C000100 TO2014C000100 איטליה, 15/01/2014, מספר

Class: 11 סוג: 11

ט"ז אלול תשע"ה - 80931/08/2015



Trade Mark No. 264837 מספר סימן

Application Date 13/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200992 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours silver, black, red, 
orange, yellow, green, blue and purple. as shown in 
the mark.

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67,, 40589 Düsseldorf, Germany

(Germany AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and software.

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings.

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

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

Germany, 19/06/2013, No. 302013036346.9/03 גרמניה, 19/06/2013, מספר 302013036346.9/03

Class: 9 סוג: 9

Class: 44 סוג: 44

ט"ז אלול תשע"ה - 81031/08/2015



Trade Mark No. 264841 מספר סימן

Application Date 21/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201012 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 semi-worked 
products excellent in vibration proof, shock 
absorption and thermal conductivity and other plastic 
semi-worked products; electrical insulating materials; 
packings; gaskets; sealing materials; rubber cords 
and laces.

ט"ז אלול תשע"ה - 81131/08/2015



Trade Mark No. 264842 מספר סימן

Application Date 20/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201013 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: President and Fellows of Harvard College

Address: 124 Mt. Auburn Street, Suite 570-N, Cambridge 
MA 02138, U.S.A.

(Massachusetts, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing instruction 
and training in the field of business; educational 
services, namely, conducting distance learning 
instruction and training at the undergraduate, 
graduate, and post-graduate levels; educational 
services, namely, development and dissemination of 
online interactive exercises in the nature of 
educational exams, homework assignments, course 
material testing, and educational presentations in the 
field of business.

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

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

U.S.A., 20/12/2013, No. 86149978 ארה"ב, 20/12/2013, מספר 86149978

Class: 41 סוג: 41

ט"ז אלול תשע"ה - 81231/08/2015



Trade Mark No. 264868 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201208 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Fashion One Television LLC

Address: 246 West Broadway, New York, NY 10013, 
U.S.A.

(Delaware, United States Ltd 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: 35 סוג: 35

Production of film and television advertising; 
Production of television commercials.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 12/10/2013, No. 86975063 ארה"ב, 12/10/2013, מספר 86975063

Class: 35 סוג: 35

ט"ז אלול תשע"ה - 81331/08/2015



Trade Mark No. 264869 מספר סימן

Application Date 11/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201210 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a design of unsealed ellipse 
with two bars inserting vertically.

 Owners

Name: Chongqing Huansong Industries (Group) Co., 
Ltd.

Address: Shiyan Industrial Park, Huayan Town, Jiulongpo 
District, 400052 Chongqing, People's Republic of China

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; cycle cars; 
motorcycles; rearview mirrors; side cars; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail.

ט"ז אלול תשע"ה - 81431/08/2015



Trade Mark No. 264870 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201214 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, clothing for children, namely, T-shirts, 
shirts, jumpers, trousers, skirts, jeans, jackets, 
rompers, bathing suits, hats and caps, footwear, 
children's 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)

Italy, 04/12/2013, No. BA2013C001077 BA2013C001077 איטליה, 04/12/2013, מספר

Class: 25 סוג: 25

ט"ז אלול תשע"ה - 81531/08/2015



Conditions/Disclaimers

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

"FéFé" - the trademark consists of the wording 
"FéFé" in fanciful grey letters, wherein the two 
horizontal bars of the letters "F" are joined and 
wherein the accent mark on the last letter "é" is in 
red.

 Owners

Name: GI.MEL. S.r.l.

Address: S.S. 377 per Noci Z.I., I-70017 Putignano (BA), 
Italy

(Italy Limited Liability Company)

ט"ז אלול תשע"ה - 81631/08/2015



Trade Mark No. 264871 מספר סימן

Application Date 05/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201228 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FKuR Kunststoff GmbH

Address: Siemensring 79, 47877 Willich, Germany

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics, composed in whole or in part 
of renewable resources, especially native and/or 
natural polymers, and/or bio-based monomer, in 
particular monomer having bio-based amide groups; 
compounds or masterbatches of unprocessed 
plastics, composed in whole or in part of renewable 
raw materials, in particular native and/or natural 
polymers and/or bio-based monomer in particular 
bio-based monomer having amide groups, by using 
functional additives and/or processing aids and/or 
plasticizers and or fillers and/or reinforcing materials.

Class: 2 סוג: 2

Raw natural resins, especially raw natural resins 
comprising bio-based amide groups.

ט"ז אלול תשע"ה - 81731/08/2015



Trade Mark No. 264872 מספר סימן

Application Date 20/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201231 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of two stylized intersecting circles 
that are each formed of a plurality of circles.

 Owners

Name: Zyga Technology, Inc.

Address: 5600 Rowland Road, Suite 200, Minnetonka 
MN 55343, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical joint implants comprising artificial material 
and associated surgical instrument sets.

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

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

U.S.A., 23/07/2013, No. 86017810 ארה"ב, 23/07/2013, מספר 86017810

Class: 10 סוג: 10

ט"ז אלול תשע"ה - 81831/08/2015



Trade Mark No. 264873 מספר סימן

Application Date 04/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201237 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Synopsys, Inc.

Address: 700 East Middlefield Road, Mountain View, CA 
94043, U.S.A.

United States of America, Delaware Corporation

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services featuring 
software for developing software applications.

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

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

U.S.A., 27/02/2014, No. 86206835 ארה"ב, 27/02/2014, מספר 86206835

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 81931/08/2015



Trade Mark No. 264874 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201254 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tommie Copper IP, Inc.

Address: 74 S. Moger Avenue, Mt. Kisco, New York 
10549, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textile fabrics for use in making clothing and 
household furnishings all featuring copper-infused 
yarn.

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

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

U.S.A., 12/12/2013, No. 86142127 ארה"ב, 12/12/2013, מספר 86142127

Class: 24 סוג: 24

ט"ז אלול תשע"ה - 82031/08/2015



Trade Mark No. 264875 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201262 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

This mark consists of five Latin (or English) 
characters K I R N S.

 Owners

Name: Kirns Chemical Ltd

Address: 1802, Hualingxincheng Dibiao Mansion, 
208East Laodong Road,Yuhua District, Changsha, 
410007 Hunan, People's Republic of China

(China Limited Liable Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Vitriol/copper sulphate [viriol]; sulphates; industrial 
chemicals; agricultural chemicals, except fungicides, 
weedkillers, herbicides, insecticides and 
parasiticides; chemical substances for preserving 
foodstuffs; chemical reagents, other than for medical 
or veterinary purposes; chemical preparations for use 
in photography; plasticizers; fertilizers, manure for 
agriculture; fire extinguishing compositions; 
quenchant.

ט"ז אלול תשע"ה - 82131/08/2015



Trade Mark No. 264876 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201283 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wikimedia Foundation, Inc.

Address: 149 New Montgomery Street,,3rd Floor, San 
Francisco CA 94105, U.S.A.

(Florida, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services, namely, 
conferences, workshops, and hackathons for the 
promotion of free access to knowledge and 
educational content.

ט"ז אלול תשע"ה - 82231/08/2015



Trade Mark No. 264877 מספר סימן

Application Date 04/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201285 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kablukov Yuriy Yurievich

Address: Startovaya str., d. 15, k. 2, kv. 224, 225, RU-
129336 Moscow, Russian Federation

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas; parasols; frames for umbrellas or 
parasols; umbrella rings; umbrella handles; umbrella 
or parasol ribs; umbrella sticks.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; import-export agencies; commercial 
information agencies; advertising agencies; cost 
price analysis; auctioneering; accounting; 
demonstration of goods; marketing studies; business 
investigations; advisory services for business 
organization; advisory services for business 
organization and management; shop window 
dressing; radio advertising; distribution of samples; 
dissemination of advertising matter; television 
advertising; publicity columns preparation; drawing 
up of statements of accounts; business inquiries; 
procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses).

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financing services; banking; 
clearing, financial; brokerage; exchanging money; 
financial evaluation [insurance, banking, real estate]; 
deposits of valuables; real estate agencies.

Class: 39 סוג: 39

Delivery of goods; transporting and wrapping of 
goods; storage of goods, warehousing.

ט"ז אלול תשע"ה - 82331/08/2015



Trade Mark No. 264878 מספר סימן

Application Date 28/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201308 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair 
lotions, preparations for conditioning, cleaning, 
tinting, dyeing, bleaching, fixing, shaping and waving 
the hair.

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

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

European Union, 14/10/2013, No. 012219135 האיחוד האירופי, 14/10/2013, מספר 012219135

Class: 3 סוג: 3

ט"ז אלול תשע"ה - 82431/08/2015



Trade Mark No. 264879 מספר סימן

Application Date 28/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201315 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair 
lotions, preparations for conditioning, cleaning, 
tinting, dyeing, bleaching, fixing, shaping and waving 
the hair.

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

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

European Union, 14/10/2013, No. 012219085 האיחוד האירופי, 14/10/2013, מספר 012219085

Class: 3 סוג: 3

ט"ז אלול תשע"ה - 82531/08/2015



Trade Mark No. 264880 מספר סימן

Application Date 11/04/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0549169 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PASTA BERRUTO S.p.A.

Address: Via Sommariva 139/141, I-10022 Carmagnola 
(TO), Italy

(Italie Société par Actions)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pasta, semolina, soft-grain flour, corn flour, rusks, 
breadcrumbs and rice, tapioca, cereal preparations, 
bread, pastry and confectionery, yeast and baking 
powder.

ט"ז אלול תשע"ה - 82631/08/2015



Trade Mark No. 264883 מספר סימן

Application Date 07/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0780653 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pharmacosmos A/S

Address: Rørvangsvej 30, DK-4300 Holbæk, Denmark

( Denmark limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Iron preparations for pharmaceutical and veterinary 
use and iron preparations as food supplements.

ט"ז אלול תשע"ה - 82731/08/2015



Trade Mark No. 264884 מספר סימן

Application Date 24/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0920610 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automatic fire extinguisher systems; sprinkler 
systems for fire protection; fire extinguishers; fire 
hose nozzles; fire alarms; gas alarms; anti-theft 
warning apparatus; protective helmets; fireproof 
garments; dust masks; life saving apparatus and 
equipment; gloves for protection against accidents; 
telecommunication machines and apparatus; 
electronic machines, apparatus and their parts; 
electronic publications; power distribution or control 
machines and apparatus; measuring or testing 
machines and instruments; electric or magnetic 
meters and testers; electric locking mechanism; 
management systems of persons entering or leaving 
room recorded with computer programs for 
management of persons entering or leaving room by 
card reader system, noncontact card reader system 
or numeric keypad system; monitoring equipment for 
security purpose; emergency supervisory equipment 
for elevator; electric door openers.

ט"ז אלול תשע"ה - 82831/08/2015



 Owners

Name: Hochiki Corporation

Address: 2-10-43 Kamiosaki Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan

Class: 37 סוג: 37

Machinery installation; plumbing; electrical works; 
telecommunication wiring; construction; construction 
consultancy; operation, check or maintenance of 
building equipment; repair or maintenance of 
automatic fire extinguisher systems; repair or 
maintenance of sprinkler systems for fire protection; 
repair or maintenance of sprinkler fire safety curtain; 
repair or maintenance of fire extinguishing 
equipment; repair or maintenance of fire alarms; 
repair or maintenance of security alarm; repair or 
maintenance of cable television broadcasting 
machines and apparatus; repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus; repair 
or maintenance of power distribution or control 
machines and apparatus; repair or maintenance of 
electronic machines, apparatus and their parts; repair 
or maintenance of electric locking mechanism; repair 
or maintenance of management systems of persons 
entering or leaving room recorded with computer 
programs for management of persons entering or 
leaving room by card reader system, noncontact card 
reader system or numeric keypad system; repair or 
maintenance of monitoring equipment for security 
purpose; repair or maintenance of measuring and 
testing machines and instruments; repair or 
maintenance of security machines and apparatus for 
buildings.

Class: 45 סוג: 45

Rental of fire alarms; rental of fire extinguishers; 
rental of sprinkler systems for fire protection; rental of 
sprinkler fire safety curtain; rental of fire safety 
curtain of asbestos; rental of security alarm; reporting 
services to portable terminals in emergencies such 
as fire disaster, gas leakage, sudden illness, 
breaking and entering; providing information on 
security guarding for facilities; providing information 
on personal body guarding; providing information on 
disaster and accident prevention such as fire 
disaster, security; providing information on 
evacuation site.

ט"ז אלול תשע"ה - 82931/08/2015



Trade Mark No. 264885 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1022576 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Macdonald & Muir Limited

Address: The Cube, 45 Leith Street, Edinburgh EH1 3AT, 
United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whisky, spirits and liqueurs; alcoholic beverages 
(except beers); wines.

ט"ז אלול תשע"ה - 83031/08/2015



Trade Mark No. 264887 מספר סימן

Application Date 25/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1124476 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ito En, Ltd.

Address: 47-10, Honmachi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 
151-8550, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea; green tea; Chinese tea; jasmine tea; brown rice 
tea; roasted tea; tea-based beverage; green tea 
based beverage; Chinese tea based beverage; 
jasmine tea based beverage; tea-flavored candies; 
tea-flavored sweets; tea-flavored bread; tea-flavored 
ice; tea-flavored aromatic preparations for food; tea-
flavored bean paste; tea-flavored soy sauce; tea-
flavored vinegar; tea-flavored mustard; tea-flavored 
honey; tea-flavored sugar; tea-flavored salt; tea-
flavored rice; tea-flavored flour; tea-flavored tapioca.

Class: 32 סוג: 32

Tea-flavored carbonated drinks; tea-flavored 
vegetable juices; tea-based whey beverages.

ט"ז אלול תשע"ה - 83131/08/2015



Trade Mark No. 264888 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180439 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, 17/09/2013, No. 649041 שוויץ, 17/09/2013, מספר 649041

Class: 34 סוג: 34

ט"ז אלול תשע"ה - 83231/08/2015



Trade Mark No. 264890 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180631 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, 13/09/2013, No. 648857 שוויץ, 13/09/2013, מספר 648857

Class: 34 סוג: 34

ט"ז אלול תשע"ה - 83331/08/2015



Trade Mark No. 264891 מספר סימן

Application Date 09/04/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1189047 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MADICO, INC.

Address: 64 Industrial Parkway, Woburn, MA 01801, 
U.S.A.

(Massachusetts, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Transparent multilayered polymer film for home, 
commercial, or auto windows use that is tinted, 
laminated, insulating, reflective in one direction, heat 
reflecting, heat absorbing, impact resistant, 
shatterproof, protective, solar control, exterior 
weatherability, emissive, and/or prevent electronic 
eavesdropping; multilayered polymer film for 
incorporation into solar panels that is weatherable, 
resistant to moisture, resistant to UV, and/or power 
boosting; multilayered polymer film that contains an 
antimicrobial agents, is IR reflective/transparent in 
the visible, is laser write-able; is fire-resistant, is 
printable on, and/or is a porous membrane.

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

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

U.S.A., 06/12/2013, No. 86137052 ארה"ב, 06/12/2013, מספר 86137052

Class: 17 סוג: 17

ט"ז אלול תשע"ה - 83431/08/2015



Trade Mark No. 264892 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1192899 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DELMAG GmbH & Co. KG

Address: Boschstraße 8, 63843 Niedernberg, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Construction machines, especially for civil 
engineering; pile drivers; extraction and drilling 
machines; internal combustion rammers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 Union, 13/01/2014, No. 012496279 האיחוד האירופי, 13/01/2014, מספר 012496279

Class: 7 סוג: 7

ט"ז אלול תשע"ה - 83531/08/2015



Trade Mark No. 264972 מספר סימן

Application Date 24/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nufar Natural Products I.S LTD שם: נופר מוצרים טבעיים י.ס בע"מ

Address: 19 Kovshey Hachermon st, Rehovot, 76555, 
Israel

כתובת : רח' כובשי החרמון 19, רחובות, 76555, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Natural cosmetics – that is facial herbal and aromatic 
oil blend.                                  

קוסמטיקה טבעית, דהיינו תערובת שמנים אתריים וצמחיים 
לעור הפנים.                                                                   

            

ט"ז אלול תשע"ה - 83631/08/2015



Trade Mark No. 264992 מספר סימן

Application Date 11/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201493 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

Address: Baronielaan 139, NL-4818 PD Breda, 
Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices.

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

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

European Union, 07/03/2014, No. 012671756 האיחוד האירופי, 07/03/2014, מספר 012671756

Class: 3 סוג: 3

ט"ז אלול תשע"ה - 83731/08/2015



Trade Mark No. 264993 מספר סימן

Application Date 21/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201518 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

Eye make-up products.

ט"ז אלול תשע"ה - 83831/08/2015



Trade Mark No. 264995 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201535 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Adams Arms, LLC

Address: 1551 Gunn Highway, Odessa FL 33556, U.S.A.

(Florida, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Parts for rifles, namely, firing pins, barrels, gas tubes, 
jet comps, flash hiders, bolts, and bolt carriers; lower 
parts packages for rifles comprised of an A2 grip, 
adjustable carbine buffer tube, carbine buffer spring, 
carbine mil-spec buffer, castle nut, locking plate, bolt 
catch, bolt catch detent, bolt catch roll pin, bolt catch 
spring, buffer retainer, buffer retainer spring, 
disconnector, disconnector spring, hammer, hammer 
pin, hammer spring, magazine catch, magazine catch 
button, magazine catch spring, pistol grip lock 
washer, pistol grip screw, pivot pin, pivot pin detent, 
pivot pin detent spring, selector, selector detent, 
selector detent spring, takedown pin, takedown pin 
detent, takedown pin detent spring, trigger, trigger 
guard, trigger guard roll pin, trigger pin, and trigger 
spring.

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

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

U.S.A., 29/08/2013, No. 86051464 ארה"ב, 29/08/2013, מספר 86051464

Class: 13 סוג: 13

ט"ז אלול תשע"ה - 83931/08/2015



Trade Mark No. 264996 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201538 מספר סימן בינלאומי

 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

Apparatus and instruments for recording, 
transmission or reproduction of sound, images and/or 
data; Bluetooth devices, wireless transmitters, data 
processing equipment and computers; protective 
helmets; global positioning devices; life-saving 
apparatus and devices.

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

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

European Union, 03/07/2013, No. 11954062 האיחוד האירופי, 03/07/2013, מספר 11954062

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 84031/08/2015



Trade Mark No. 264997 מספר סימן

Application Date 19/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201588 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14 rue Royale, F-75008 PARIS, France

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics for hair care, namely shampoos, gels, 
mousses, balms, creams, powders, waxes, serums, 
lotions, masks, aerosol products for hair care and 
styling, hair spray, hair dyes and bleaching products, 
products for protecting dyed hair, hair waving and 
setting products; essential oils.

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

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

France, 31/07/2013, No. 13/4023675 צרפת, 31/07/2013, מספר 13/4023675

Class: 3 סוג: 3

ט"ז אלול תשע"ה - 84131/08/2015



Trade Mark No. 264999 מספר סימן

Application Date 09/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201597 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PROJETCLUB

Address: 4 boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ, France

(France Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Sports article, basketball board.

ט"ז אלול תשע"ה - 84231/08/2015



Trade Mark No. 265000 מספר סימן

Application Date 19/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Marcelo Burlon S.r.l.

Address: Via Achille Mauri, 4, I-20123 Milano, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; computers and computer 
hardware; telephones; compact discs [read-only 
memory]; DVDs; USB flash drives; computer 
software; games software; cameras; eyeglasses; 
lenses for eyeglasses; pince-nez chains; glasses 
cases; computer carrying cases; compact disc cases; 
carriers adapted for mobile phones; pouches for 
photographic apparatus; decorative magnets.

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Italy, 04/07/2013, No. MI2013C006609 MI2013C006609 איטליה, 04/07/2013, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Italy, 02/12/2013, No. MI2013C010960 MI2013C010960 איטליה, 02/12/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 84331/08/2015



Trade Mark No. 265001 מספר סימן

Application Date 04/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201604 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, 25/11/2013, No. 651793 שוויץ, 25/11/2013, מספר 651793

Class: 34 סוג: 34

ט"ז אלול תשע"ה - 84431/08/2015



Trade Mark No. 265002 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201637 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Borgward Trademark Holdings GmbH

Address: Industriestrasse 4, Colorado Turm, 9. Etage, 
70565 Stuttgart, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles by land, air, water or rail; fork lift 
trucks; lifting vehicles; coaches; cycle cars; cars; 
automobiles; concrete mixing vehicles; engines for 
land vehicles; automobile tires.

ט"ז אלול תשע"ה - 84531/08/2015



Trade Mark No. 265003 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201639 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fusion Unlimited, LLC

Address: 18 B Journey, Aliso Viejo, CA 92656, U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shirts, T-shirts, woven shirts, sweatshirts, sweaters, 
tank tops, sweat pants, pants, shorts, swimwear, 
hats, caps, beanies, visors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86115738 ארה"ב, 11/11/2013, מספר 86115738

Class: 25 סוג: 25

ט"ז אלול תשע"ה - 84631/08/2015



Trade Mark No. 265004 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201644 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: United Airlines, Inc.

Address: 233 S. Wacker Drive, 11th Floor, Chicago IL 
60606, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transportation of persons, property and mail by air.

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

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

U.S.A., 20/09/2013, No. 86070958 ארה"ב, 20/09/2013, מספר 86070958

Class: 39 סוג: 39

ט"ז אלול תשע"ה - 84731/08/2015



Trade Mark No. 265005 מספר סימן

Application Date 26/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201676 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sergeant's Pet Care Products, Inc.

Address: 515 Eastern Avenue, Allegan MI 49010, U.S.A.

(Michigan, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use on animals; flea 
and tick control products.

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

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

U.S.A., 19/03/2014, No. 86225831 ארה"ב, 19/03/2014, מספר 86225831

Class: 5 סוג: 5

ט"ז אלול תשע"ה - 84831/08/2015



Trade Mark No. 265006 מספר סימן

Application Date 24/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201683 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: 29 סוג: 29

Coffee whiteners, jams, marmalade, fruit pulp, fruit 
preparations.

Class: 30 סוג: 30

Fruit coulis (sauces), honey.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 Union, 05/11/2013, No. 012280624 האיחוד האירופי, 05/11/2013, מספר 012280624

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ט"ז אלול תשע"ה - 84931/08/2015



Trade Mark No. 265007 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201700 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHATEAU DUHART-MILON

Address: 33 rue de la Baume, F-75008 PARIS, France

(France Société civile agricole)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, brandy 
(eaux-de-vie), liqueurs and various spirits.

ט"ז אלול תשע"ה - 85031/08/2015



Trade Mark No. 265008 מספר סימן

Application Date 02/04/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201708 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yori International Co., Ltd.

Address: No.2 Xiangwang Road, 215006 Suzhou, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit 
beverages; aloe vera drinks; waters (beverages); 
non-alcoholic legume beverages; non-alcoholic 
vegetable beverages; milk tea; preparations for 
making beverages; beer.

ט"ז אלול תשע"ה - 85131/08/2015



Trade Mark No. 265011 מספר סימן

Application Date 07/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201771 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ShenZhen Aoni Electronic Industry co., ltd.

Address: 2nd to 8th Floor,No. 5 Building, HongHui 
Industrial Park, 2nd LiuXian Road, XinAn Street, BaoAn 
District, ShenZhen, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; portable telephones; 
navigational instruments; monitoring apparatus, 
electric; video recorders; cameras; cameras 
[photography]; locks, electric; theft prevention 
installations, electric; anti-theft warning apparatus; 
stereoscopes; transmitters of electronic signals; 
remote control apparatus; sound recording carriers; 
material for electricity mains [wires, cables]; anti-
interference devices [electricity]; surveying apparatus 
and instruments; pedometers; satellite navigational 
apparatus; global positioning system [GPS] 
apparatus.

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

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

People's Republic of China, 13/12/2013, No. 
13721505

סין, 13/12/2013, מספר 13721505

Class: 9 סוג: 9

ט"ז אלול תשע"ה - 85231/08/2015



Trade Mark No. 265012 מספר סימן

Application Date 28/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201772 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yin Zhi Fang (ShenZhen) technology company 
limited

Address: Rm 610, 6th floor GangTou Development, 
Building, No. 133 XueGangBei Road,Gangtou communit, 
Longgang District, ShenZhen city, GuangDong, People's 
Republic of China

(The People's Republic of China Limited Liability 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral equipment; cabinets for 
loudspeakers; audio connectors; headset; overtime 
reverberation ware; loudspeakers; electric sound 
compounding pieces; sound transmission devices; 
recording devices; microphones.

ט"ז אלול תשע"ה - 85331/08/2015



Trade Mark No. 265013 מספר סימן

Application Date 29/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201777 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ŠKODA AUTO a.s.

Address: Tř. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá 
Boleslav, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts, all included in this class.

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

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

Czech Republic, 01/10/2013, No. 507970 הרפובליקה הצ'כית, 01/10/2013, מספר 507970

Class: 12 סוג: 12

ט"ז אלול תשע"ה - 85431/08/2015



Trade Mark No. 265014 מספר סימן

Application Date 30/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201781 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Allaway Oy

Address: Kangasvuorentie 32, FI-40350 Jyväskylä, 
Finland

(Finland Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Central vacuum cleaner systems; central vacuum 
cleaners and attachments thereto; hoses for central 
vacuum cleaners; vacuum cleaners and attachments 
thereto.

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair and maintenance services in 
relation to central vacuum cleaner systems.

Class: 42 סוג: 42

Design of central vacuum cleaner 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 Union, 29/01/2014, No. 012543914 האיחוד האירופי, 29/01/2014, מספר 012543914

Class: 7 סוג: 7

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 85531/08/2015



Trade Mark No. 265015 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1201782 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cumulus Networks, Inc.

Address: 650 Castro Street, Suite 120-245, Mountain 
View CA 94941, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for 
telecommunications networks for use in configuring, 
enabling, and maintaining computer networks, data 
center networks, and virtualized network 
environments, and software for telecommunications 
networks for monitoring and optimizing the 
performance of and managing data center networks 
and virtualized network environments.

Class: 42 סוג: 42

Providing design, development, maintenance and 
support for the development, deployment, 
installation, implementation, analysis, modification, 
integration, and management of computer software; 
providing design, development, and support for the 
development, deployment, implementation, analysis, 
integration, and management of computer software, 
computer hardware and computer networks; 
technical consulting and research services in the 
fields of computer hardware and software and 
computer networks; customization and configuration 
of computer hardware and software and computer 
networks; technical support services, namely, trouble 
shooting in the nature of diagnosing computer 
software and computer hardware and computer 
networks problems.

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

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

U.S.A., 27/01/2014, No. 86176682 ארה"ב, 27/01/2014, מספר 86176682

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 85631/08/2015



Trade Mark No. 265037 מספר סימן

Application Date 07/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0987323 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ORION Jerzy Czernek

Address: Aleja Mickiewicza 11/4, PL-90-443 Łódź, 
Poland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes, tobacco, smokers' articles, cigarette 
filters, cigarette papers, mouth pieces for cigarette 
holders, matches.

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling and retailing of cigarettes, tobacco and 
smokers' articles and accessories.

ט"ז אלול תשע"ה - 85731/08/2015



ADOBE MARKETING CLOUD

Trade Mark No. 265055 מספר סימן

Application Date 12/05/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in creating, designing, 
publishing, managing, delivering and distributing 
digital content across multiple channels; computer 
software for creating, executing, managing, 
monitoring, tracking and optimizing digital marketing 
and advertising campaigns across multiple channels, 
including websites, social networks, online video, 
mobile websites, mobile applications, mobile devices, 
and display advertising; computer software for use in 
creating, designing, publishing, and managing 
content for websites; computer software for 
managing and optimizing website content and 
website performance; computer software for website 
design and development; computer software for 
digital asset management; computer software for 
managing, organizing, storing, sharing, searching, 
controlling, viewing, analyzing, indexing, formatting, 
publishing and delivering documents, data, content, 
text, graphics, images, video, audio, and multimedia 
via a local or global computer or communications 
network; computer software for developing and 
running applications via the Internet, computer 
networks, other telecommunications networks, and 
mobile communications devices; computer software 
development tools; computer software for managing, 
collecting, integrating, reporting, analyzing, 
visualizing, indexing, filtering and sharing a wide 
variety of data and information from multiple business 
channels; computer software for managing, 
collecting, integrating, reporting, analyzing, 
visualizing, indexing, filtering and sharing data 
related to the use of websites, the applications of 
others, and the effectiveness of advertising and 
marketing campaigns

תוכנות מחשב לשימוש ביצירה, עיצוב, פרסום, ניהול, משלוח 
והפצה רב-ערוצית של תכנים דיגיטליים; תוכנות מחשב ליצירה, 
ביצוע, ניהול, ניטור, מעקב ואופטימיזציה של מסעות שיווק 
ופרסום דיגיטליים בערוצים מרובים, כולל אתרי אינטרנט, 

רשתות חברתיות, וידאו מקוון, אתרי אינטרנט לניידים, יישומים 
לניידים, מכשירים ניידים, ופרסום בתצוגה; תוכנות מחשב 
לשימוש ביצירה, עיצוב, פרסום וניהול תכנים עבור אתרי 

אינטרנט; תוכנות מחשב לניהול ואופטימיזציה של תכני אתרי 
אינטרנט וביצועי אתרי אינטרנט; תוכנות מחשב לעיצוב ופיתוח 
של אתרי אינטרנט; תוכנות מחשב לניהול משאבים דיגיטליים; 
תוכנות מחשב לניהול, ארגון, אחסון, שיתוף, חיפוש, בקרה, 
צפייה, ניתוח, מיון, עיצוב מראה, פרסום ומשלוח של מסמכים, 

מידע, תכנים, טקסט, גרפיקות, דמויות, וידאו, שמע, 
ומולטימדיה דרך מחשב מקומי או גלובאלי או רשתות תקשורת; 
תוכנות מחשב לפיתוח והרצה של יישומים דרך האינטרנט, 
רשתות מחשבים, רשתות תקשורת-רחק (טלקומוניקציה) 

אחרות, והתקני תקשורת ניידים; כלים לפיתוח תוכנות מחשב; 
תוכנות מחשב לניהול, איסוף, שילוב, דיווח, ניתוח, ויזואליזציה, 
מיון, סינון ושיתוף של מגוון רחב של נתונים ומידע מערוצים 
עסקיים מרובים; תוכנות מחשב לניהול, איסוף, שילוב, דיווח, 
ניתוח, ויזואליזציה, מיון, סינון ושיתוף של נתונים הקשורים 

לשימוש באתרים, ביישומים של אחרים וביעילותם של מסעות 
פרסום ושיווק.                                                                 
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Class: 35 סוג: 35

Business consultation services in the fields of 
marketing, advertising and online business 
optimization; advertising and marketing consulting 
services, namely, providing advertising and 
marketing services for managing, distributing and 
serving advertising, improving ad targeting, 
facilitating buying or selling advertising, providing 
real-time reporting, and forecasting, managing, 
monitoring, executing and optimizing the 
performance of advertising and marketing 
campaigns; collecting, reporting, analyzing and 
integrating data related to the use of websites and 
applications of others, the use of other data from 
various sources, and the effectiveness of advertising 
and marketing campaigns; computerized database 
management; providing online searchable databases 
in the field of advertising and marketing campaign 
analytics; market research and business analyses; 
conducting business and market research surveys; 
preparing business reports electronically relating to 
customer and employee satisfaction and attitude, 
organizational climate or effectiveness, and the use 
of web sites; providing business intelligence services 
in the field of advertising and marketing campaign 
analytics

שירותי ייעוץ עסקי בתחומי השיווק, פרסום ושיפור של עסקים 
מקוונים; שירותי ייעוץ לפרסום ולשיווק, דהיינו, אספקת שירותי 
פרסום ושיווק לשם ניהול, הפצה ושירות פרסום, שיפור מיקוד 
מודעות, אפשרת קנייה או מכירה של פרסום, אספקת דיווח 
בזמן-אמת, וחיזוי, ניהול, ניטור, ביצוע ושיפור ביצועים של 
מסעות פרסום ושיווק; איסוף, דיווח, ניתוח ושילוב נתונים 
הקשורים לשימוש באתרי אינטרנט וביישומים של אחרים, 

שימוש בנתונים אחרים ממקורות מגוונים, והיעילות של מסעות 
פרסום ושיווק; ניהול ממוחשב של מסדי נתונים; אספקת מסדי 
נתונים לחיפוש מקוון בתחום ניתוחי מסעות פרסום ושיווק; 
מחקרי שוק וניתוחים עסקיים; ביצוע סקרים עסקיים וסקרי 
מחקרי שוק; הכנת דוחות עסקיים באופן אלקטרוני הנוגעים 

לשביעות רצון ויחס כללי של לקוחות ועובדים, אוירה ארגונית או 
יעילות, ושימוש באתרי אינטרנט; אספקת שירותי מודיעין עסקי 
בתחום ניתוח מסעות פרסום ושיווק.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing consultation 
services and technical information in the fields of 
computer software, web analytics, web content 
management, digital asset management, and digital 
marketing and advertising; application service 
provider (ASP), namely, providing software for 
creating, forecasting, executing, managing, 
monitoring, tracking, and optimizing the performance 
and effectiveness of digital advertising and marketing 
campaigns across multiple channels, including 
websites, social networks, online video, mobile 
websites, mobile applications, mobile devices, and 
display advertising; application service provider 
(ASP), namely, providing software for managing and 
optimizing website content and website performance; 
tracking, analyzing, evaluating, and advising others 
regarding website design, implementation, usability, 
functioning, performance, and optimization; 
application service provider (ASP), namely, providing 
software for managing, collecting, integrating, 
reporting, analyzing, visualizing, indexing, filtering 
and sharing a wide variety of data and information 
regarding website visitor behavior in the field of 
online business optimization; application service 
provider (ASP), namely, providing software for use in 
creating, serving, managing, targeting, monitoring, 
tracking, analyzing, buying and/or selling advertising 
and implementing advertising campaigns; providing 
online, non-downloadable software for managing, 
collecting, integrating, reporting, analyzing, 
visualizing, indexing, filtering and sharing a wide 
variety of data and information from various sources; 
application service provider (ASP), namely, providing 
software for website diagnostic analysis, search 
engine optimization, and optimization of keyword 
search performance and creation; application service 
provider (ASP), namely, computer search engine 
software; provision of search engines for the Internet, 

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת שירותי ייעוץ ומידע טכני 
בתחומי תוכנות מחשב, ניתוחי אינטרנט, ניהול תכני רשת, 
ניהול משאבים דיגיטליים, ופרסום ושיווק דיגיטליים; ספק 

שירותי יישומים (ASP), דהיינו, אספקת תוכנות ליצירה, חיזוי, 
ביצוע, ניהול, ניטור, מעקב ושיפור הביצועים והיעילות של 
מסעות פרסום ושיווק דיגיטליים דרך ערוצים מרובים, כולל 

אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, וידאו מקוון, אתרי אינטרנט 
לניידים, יישומים לניידים, מכשירים ניידים, ופרסום בתצוגה; 
ספק שירותי יישומים (ASP), דהיינו, אספקת תוכנות לניהול 
ושיפור תכנים של אתרי אינטרנט וביצועים של אתרי אינטרנט; 
מעקב, ניתוח, הערכה, וייעוץ לאחרים בנוגע לעיצוב, יישום, 
שימושיות, פעילות, ביצועים ושיפור אתרי אינטרנט; ספק 

שירותי יישומים (ASP), דהיינו, אספקת תוכנות לניהול, איסוף, 
שילוב, דיווח, ניתוח, ויזואליזציה, מיון, סינון ושיתוף של מגוון 
רחב של נתונים ומידע הנוגעים להתנהגות מבקרים באתרי 
אינטרנט בתחום שיפור עסקים מקוונים; ספק שירותי יישומים 
(ASP), דהיינו, אספקת תוכנות לשימוש ביצירה, הגשה, ניהול, 
מיקוד, ניטור, מעקב, ניתוח, קניה ו/או מכירה של פרסום ויישום 
מסעות פרסום; אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה 
לניהול, איסוף, שילוב, דיווח, ניתוח, ויזואליזציה, מיון, סינון 
ושיתוף מגוון רחב של נתונים ומידע ממקורות שונים; ספק 
שירותי יישומים (ASP), דהיינו, אספקת תוכנות לניתוח 

דיאגנוסטי של אתרי אינטרנט, שיפור מנועי חיפוש, ושיפור 
ביצועים ויצירה של חיפושים לפי מילות מפתח; אספקת מנועי 
חיפוש לאינטרנט, רשתות מחשבים, רשתות טלקומוניקציה 
אחרות, והתקני טלקומוניקציה ניידים; ספק שירותי יישומים 

(ASP), דהיינו, אספקת תוכנות וכלים לפיתוח תוכנות 
המשמשים ליצירה ולהגשה של מצגות אינטראקטיביות, 

פרסומים אינטראקטיביים, תכני וידאו ומולטימדיה, ותכני פרסום 
וקידום מכירות דרך האינטרנט, רשתות מחשבים, רשתות 
טלקומוניקציה אחרות, והתקני טלקומוניקציה ניידים; ספק 

שירותי יישומים (ASP), דהיינו, אספקת תוכנות ליצירה, ניהול, 
הגשה, פרסום והפצה של תכנים לניידים, תכני אינטרנט ותכנים 
דיגיטליים, כולל פרסומות, דרך ערוצים מרובים; ספק שירותי 
יישומים (ASP), דהיינו, אספקת תוכנות לניהול, הגברה, 

פרסום והגשה של תכנים דרך האינטרנט, רשתות מחשבים, 
רשתות טלקומוניקציה אחרות, התקני תקשורת ניידים, תצוגות 
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computer networks, other telecommunications 
networks, and mobile communications devices; 
application service provider (ASP), namely, providing 
software and software developer tools used to create 
and deliver interactive presentations, interactive 
publications, video and multimedia content, and 
advertising and promotional content via the Internet, 
computer networks, other telecommunications 
networks, and mobile communications devices; 
application service provider (ASP), namely, providing 
software for the creation, management, delivery, 
publishing and distribution of mobile, web and digital 
content, including advertising, across multiple 
channels; application service provider (ASP), namely, 
providing software for managing, enhancing, 
publishing and delivering content via the Internet, 
computer networks, other telecommunications 
networks, mobile communications devices, Internet-
connected displays, and print; application service 
provider (ASP), namely, providing software for digital 
asset management; application service provider 
(ASP), namely, providing software for managing, 
organizing, storing, sharing, searching, controlling, 
viewing, analyzing, indexing, formatting, publishing 
and delivering documents, data, content, text, 
graphics, images, video, audio, and multimedia via a 
local or global computer or communications network; 
application service provider (ASP), namely, providing 
software tools for computer software development; 
application service provider (ASP), namely, providing 
software tools for website design and development; 
application service provider (ASP), namely, providing 
software for the creation, customization and 
implementation of online customer and user surveys 
and for analyzing the reporting of the results of such 
surveys; survey design and research in the fields of 
advertising and marketing campaigns and analysis; 
computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, publish and share content, 
access computer bulletin boards, and engage in 
social networking; application service provider (ASP), 
namely, software for providing customized online 
web pages and data feeds featuring user defined 
information, which includes blog posts, new media 
content, other online content, and online web links to 
other websites; hosting online web facilities for others 
which allow users to create, publish and share their 
own content; providing access to computer bulletin 
boards; data warehousing and data mining services; 
technical support, namely, monitoring network 
systems; providing technical support services in the 
nature of troubleshooting in the fields of computer 
software, web analytics, and digital marketing and 
advertising; providing software updates via the 
internet or other communications network; software 
leasing services

 ,(ASP) המחוברות לאינטרנט, ודפוס; ספק שירותי יישומים
דהיינו, אספקת תוכנות לניהול משאבים דיגיטליים; ספק שירותי 
יישומים (ASP), דהיינו, אספקת תוכנות לניהול, ארגון, אחסון, 
שיתוף, חיפוש, שליטה, צפייה, ניתוח, מיון, עיצוב, פרסום 

והגשה של מסמכים, נתונים, תכנים, טקסט, גרפיקות, תמונות, 
וידאו, שמע, ומולטימדיה דרך רשתות מחשבים או תקשורת 
מקומיות או גלובליות; ספק שירותי יישומים (ASP), דהיינו, 
אספקת כלי תוכנה לפיתוח תוכנות מחשב; ספק שירותי 

יישומים (ASP), דהיינו, אספקת כלי תוכנה לעיצוב ופיתוח 
אתרי אינטרנט; ספק שירותי יישומים (ASP), דהיינו, אספקת 

תוכנות ליצירה, התאמה אישית ויישום של סקרי לקוחות 
ומשתמשים מקוונים ולניתוח דוחות התוצאות של סקרים כאלה; 

עיצוב ומחקר סקרים בתחומי מסעות וניתוחים של פרסום 
ושיווק; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת עבור 
משתמשים רשומים לשם השתתפות בדיונים, קבלת משוב 

מעמיתים, יצירת קהילות וירטואליות, פרסום ושיתוף של תכנים, 
גישה ללוחות מודעות ממוחשבים, והשתתפות ברישות חברתי; 
ספק שירותי יישומים (ASP), דהיינו, תוכנות לשם אספקת דפי 

אינטרנט ותזרימי נתונים מותאמים אישית המציגים מידע 
שהוגדר על ידי המשתמש, הכולל רשומות בבלוגים, תכני מדיה 

חדשים, תכנים מקוונים אחרים, וקישורי אינטרנט מקוונים 
לאתרי אינטרנט אחרים; אירוח מתקני אינטרנט מקוונים עבור 
אחרים המאפשרים למשתמשים ליצור, לפרסם, ולשתף תכנים 
שלהם; אספקת גישה ללוחות מודעות מחשוביים; שירותי אחסון 

נתונים ושירותי כריית מידע; תמיכה טכנית, דהיינו, ניטור 
מערכות רשתות; אספקת שירותי תמיכה טכנית בדמות פתרון 

web ) בעיות בתחומי תוכנות מחשב, ניתוחי אינטרנט
analytics), ושיווק ופרסום דיגיטליים; אספקת עדכוני תוכנה 
דרך האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; שירותי החכרת 
תוכנה.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      
Class: 45 סוג: 45

Online social networking services שירותי רישות חברתי מקוון.                 
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

MARKETING  -רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי ב
CLOUD בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

 Owners

Name: Adobe Systems Incorporated

Address: 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110, 
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
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Trade Mark No. 265143 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1202624 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: United Airlines, Inc.

Address: 233 S. Wacker Drive, 11th Floor, Chicago IL 
60606, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transportation of persons, property and mail by air.

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

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

U.S.A., 20/09/2013, No. 86070971 ארה"ב, 20/09/2013, מספר 86070971

Class: 39 סוג: 39
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Trade Mark No. 265169 מספר סימן

Application Date 30/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1202906 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable video game software for use on 
wireless devices; computer game software 
downloadable from a global computer network.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing temporary 
use of non-downloadable video games; 
entertainment services, namely, providing online, 
non-downloadable virtual items in the nature of 
characters, heroes, legions, troops, weapons, tools, 
buildings, land, vehicles, clothing, currency, gifts, and 
prizes, for use in virtual environments created for 
entertainment purposes; providing an internet 
website portal in the field of computer games and 
gaming; entertainment services, namely, providing 
virtual environments in which users can interact 
through social games for recreational, leisure, or 
entertainment purposes.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in 
competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, form virtual communities, engage in 
social networking, and improve their talent; providing 
a website featuring non-downloadable software tools 
for use in tracking performance of computer games.

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

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

U.S.A., 02/05/2013, No. 85921829 ארה"ב, 02/05/2013, מספר 85921829

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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 Owners

Name: Machine Zone, Inc.

Address: 555 Hamilton Avenue, Palo Alto CA 94301, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)
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החממה

Trade Mark No. 265246 מספר סימן

Application Date 22/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ANANEY COMMUNICATION LTD. שם: ענני תקשורת בע"מ

Address: 24 Raouln Wellenberg St, Tel Aviv, 69719, 
Israel

כתובת : רחוב ראול ולנברג 24, תל אביב, 69719, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: J. Melcer & Co., Adv.

Address: 33 Montefiore, Tel Aviv, 65201, Israel

שם: י. מלצר ושות'

כתובת : מונטיפיורי 33, תל אביב, 65201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

 printed matter; bookbinding material; photographs 
including postcards, posters, pictures.; pencil cases 
notebooks, diaries.

דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים, לרבות גלויות, 
פוסטרים, תמונות; צרכי כתיבה; קלמרים, מחברות, יומנים.       

                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; and cultural activities including 
performances, television and radio programs.

בידור ותרבות, לרבות מופעים, תוכניות טלוויזיה ורדיו.             
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VIEKIRAX

Trade Mark No. 265823 מספר סימן

Application Date 15/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: AbbVie Ireland Unlimited Company

Address: 70 Sir John Rogerson's Quai, Dublin 2, Ireland

(a company incorporated under the laws of Ireland

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 
Hepatitis C; all included in class 5.

תכשירים פרמצבטיים עבור טיפול בהפטיטיס סי; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                 

ט"ז אלול תשע"ה - 86631/08/2015



Trade Mark No. 266050 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1048513 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange, light 
orange, dark orange, red, light grey, grey, dark grey 
and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Joint Stock Company Gazprom neft

Address: 5, lit A, Galernaya ul., RU-190000 St-
Petersburg, Russian Federation

(Russian Federation Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power 
steering fluid; transmission fluid; coolants for vehicle 
engines.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; cutting fluids; 
combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; 
lubricants; lubricating grease; grease for belts, fuels 
(including motor spirit); illuminants.

ט"ז אלול תשע"ה - 86731/08/2015



Trade Mark No. 266051 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1048514 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange, light 
orange, dark orange, red, light grey, grey, dark grey 
and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Joint Stock Company Gazprom neft

Address: 5, lit A, Galernaya ul., RU-190000 St-
Petersburg, Russian Federation

(Russian Federation Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power 
steering fluid; transmission fluid; coolants for vehicle 
engines.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; cutting fluids; 
combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; 
lubricants; lubricating grease; grease for belts, fuels 
(including motor spirit); illuminants.

ט"ז אלול תשע"ה - 86831/08/2015



Trade Mark No. 266052 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1048516 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange, light 
orange, dark orange, red, light grey, grey, dark grey 
and black. as shown in the  mark.

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

 Owners

Name: Joint Stock Company Gazprom neft

Address: 5, lit A, Galernaya ul., RU-190000 St-
Petersburg, Russian Federation

(Russian Federation Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power 
steering fluid; transmission fluid; coolants for vehicle 
engines.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; cutting fluids; 
combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; 
lubricants; lubricating grease; grease for belts, fuels 
(including motor spirit); illuminants.

ט"ז אלול תשע"ה - 86931/08/2015



Trade Mark No. 266053 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1048518 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange, light 
orange, dark orange, red, light grey, grey, dark grey 
and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Joint Stock Company Gazprom neft

Address: 5, lit A, Galernaya ul., RU-190000 St-
Petersburg, Russian Federation

(Russian Federation Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power 
steering fluid; transmission fluid; coolants for vehicle 
engines.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; cutting fluids; 
combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; 
lubricants; lubricating grease; grease for belts, fuels 
(including motor spirit); illuminants.

ט"ז אלול תשע"ה - 87031/08/2015



Trade Mark No. 266054 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051437 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange, light 
orange, dark orange, red, light grey, grey, dark grey 
and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Joint Stock Company Gazprom neft

Address: 5, lit A, Galernaya ul., RU-190000 St-
Petersburg, Russian Federation

(Russian Federation Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power 
steering fluid; transmission fluid; coolants for vehicle 
engines.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; cutting fluids; 
combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; 
lubricants; lubricating grease; grease for belts.

ט"ז אלול תשע"ה - 87131/08/2015



CYBERSPARK

Trade Mark No. 266095 מספר סימן

Application Date 23/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B. G. NEGEV TECHNOLOGIES AND 
APPLICATIONS LTD.

שם: ב.ג. נגב טכנולוגיות ויישומים בע"מ

Address: 1 Szold Henrietta St., Beer Sheva, 84105, Israel כתובת : סולד הנריאטה 1, באר שבע, 84105, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services in the fields of 
cyber, computer systems analysis and information 
technology [IT], and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research services; 
research and development services in the field of 
cyber; computer system analysis; information 
technology [IT] consultancy; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים בתחומי הסייבר, ניתוח מערכות 
מחשבים וטכנולוגיית מידע,  ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי, ופיתוח בשטח הסייבר; 
ניתוח מערכות מחשבים; שירותי ייעוץ בנוגע לטכנולוגיית מידע; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

ט"ז אלול תשע"ה - 87231/08/2015



Trade Mark No. 266186 מספר סימן

Application Date 09/04/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1206669 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Aktiebolaget SKF

Address: SE-415 50 Göteborg, Sweden

(SWEDEN Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Roller bearings (machine parts).

ט"ז אלול תשע"ה - 87331/08/2015



Trade Mark No. 266352 מספר סימן

Application Date 25/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1207453 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ITO EN, LTD.

Address: 47-10, Honmachi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 
151-8550, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea; tea beverages; green tea; green tea beverages; 
Chinese (oolong) tea; Chinese (oolong) tea 
beverages; jasmine tea; jasmine tea beverages; 
roasted tea; roasted tea beverages; barley tea; 
barley tea beverages; brown rice tea; brown rice tea 
beverages; black tea; black tea beverages; tea with 
milk; tea of salty kelp powder.

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

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

Japan, 12/02/2014, No. 2014-009913 יפן, 12/02/2014, מספר 2014-009913

Class: 30 סוג: 30

ט"ז אלול תשע"ה - 87431/08/2015



Trade Mark No. 266877 מספר סימן

Application Date 22/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ANANEY COMMUNICATION LTD. שם: ענני תקשורת בע"מ

Address: רחוב ראול ולנברג 24, תל אביב, 69719, ישראל כתובת : רחוב ראול ולנברג 24, תל אביב, 69719, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: J. Melcer & Co., Adv.

Address: 33 Montefiore, Tel Aviv, 65201, Israel

שם: י. מלצר ושות'

כתובת : מונטיפיורי 33, תל אביב, 65201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; and cultural activities including 
performances, television and radio programs.

בידור ותרבות, לרבות מופעים, תוכניות טלוויזיה ורדיו.             
                                                                        

ט"ז אלול תשע"ה - 87531/08/2015



Trade Mark No. 267167 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1211100 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Gray, dark gray 
and green. as shown in the mark.

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organization of exhibitions for educational purposes; 
arranging and conducting of educational events; 
instruction in the field of social services; arranging 
and conducting of seminars; arranging and 
conducting of symposiums; arranging and conducting 
of workshops [training]; arranging and conducting of 
congresses; organization of sporting 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)

Republic of Korea, 06/01/2014, No. 4120140000464 דרום קוריאה, 06/01/2014, מספר 4120140000464

Class: 41 סוג: 41

ט"ז אלול תשע"ה - 87631/08/2015



 IEEE COMCAS

Trade Mark No. 267447 מספר סימן

Application Date 12/08/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management of conferences in the field of 
microwaves, communications, antenna, solid state 
circuits, electromagnetic compatibility, electron 
devices, radar, sensing and electronic systems 
engineering, organizing care and business 
management of conferences and events in the field 
of microwaves, communications, antenna, solid state 
circuits, electromagnetic compatibility, electron 
devices, radar, sensing and electronic systems 
engineering including promotions and public 
relations, business management of projects in the 
field of microwaves, communications, antenna, solid 
state circuits, electromagnetic compatibility, electron 
devices, radar, sensing and electronic systems 
engineering, including a technical program, industry 
exhibits, and social encounters between participants. 

ניהול עסקי של כנסים בתחום המיקרוגלים, תקשורת, אנטנות, 
מעגלי מצב מוצק, תאימות אלקטרומגנטית, מערכות 

אלקטרוניות, מכ"ם, חיישנים והתקנים אלקטרוניים, ארגון טיפול 
וניהול עסקי של כנסים ואירועים בתחום המיקרוגלים, תקשורת, 
אנטנות, מעגלי מצב מוצק, תאימות אלקטרומגנטית, מערכות 
אלקטרוניות, מכ"ם, חיישנים והתקנים אלקטרוניים לרבות 

קידום מכירות ויחסי ציבור, ניהול עסקי של פרוייקטים בתחום 
המיקרוגלים, תקשורת, אנטנות, מעגלי מצב מוצק, תאימות 

אלקטרומגנטית, מערכות אלקטרוניות, מכ"ם, חיישנים והתקנים 
אלקטרוניים, כולל מושבים טכניים, תערוכה מקצועית ומפגשים 
חברתיים בין המשתתפים, הנכללים כולם בסוג 35                  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 38 סוג: 38

Information transfer through various media, including 
through mobile phones computer network and 
telecommunication for activities and conferences in 
the field of microwaves, communications, antenna, 
solid state circuits, electromagnetic compatibility, 
electron devices, radar, sensing and electronic 
systems engineering all included in class 38.

העברת מידע באמצעות אמצעי תקשורת ומדיה שונים, בכלל 
זה באמצעות טלפונים ניידים רשת מחשבים ותקשורת רחק 

ופרסום באמצעי מדיה לגבי פעילות וכנסים בתחומי 
המיקרוגלים, תקשורת, אנטנות, מעגלי מצב מוצק, תאימות 

אלקטרומגנטית, מערכות אלקטרוניות, מכ"ם, חיישנים והתקנים 
אלקטרוניים, הנכללים כולם בסוג 38.                                   
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Scientific services, industrial and technology in the 
field of microwaves, communications, antenna, solid 
state circuits, electromagnetic compatibility, electron 
devices, radar, sensing and electronic systems 
engineering, research design and development in the 
field of microwaves, communications, antenna, solid 
state circuits, electromagnetic compatibility, electron 
devices, radar, sensing and electronic systems 
engineering, testing services for the certification of
standard, quality and supervision, technologies and 
surveys in the field of microwaves, communications, 
antenna, solid state circuits, electromagnetic 
compatibility, electron devices, radar, sensing and 
electronic systems engineering, examination and 
survey materials in the field of microwaves, 
communications, antenna, solid state circuits, 
electromagnetic compatibility, electron devices, 
radar, sensing and electronic systems engineering all
included in class 42

שירותים מדעיים, תעשייתיים וטכנולוגים בתחום המיקרוגלים, 
תקשורת, אנטנות, מעגלי מצב מוצק, תאימות אלקטרומגנטית, 
מערכות אלקטרוניות, מכ"ם, חיישנים והתקנים אלקטרוניים, 
מחקר, תכן ופיתוח בתחום המיקרוגלים, תקשורת, אנטנות, 

מעגלי מצב מוצק, תאימות אלקטרומגנטית, מערכות 
אלקטרוניות,מכ"ם, חיישנים והתקנים אלקטרוניים, בחינת 
חומרים ופיקוח, טכנולוגיות וסקרים בתחומי המיקרוגלים, 

תקשורת, אנטנות, מעגלי מצב מוצק, תאימות אלקטרומגנטית, 
מערכות אלקטרוניות, מכ"ם, חיישנים והתקנים אלקטרוניים 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

ט"ז אלול תשע"ה - 87731/08/2015



 Owners

Name: The Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, Inc.

Address: 3 Park Avenue, 17th Floor, New York, NY 
10016-5997, U.S.A.

New York, Not-For-Profit Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

ט"ז אלול תשע"ה - 87831/08/2015



Trade Mark No. 268096 מספר סימן

Application Date 06/05/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1215274 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fashion One Television LLC

Address: 246 West Broadway, New York, NY 10013, 
U.S.A.

(New York, United States Ltd 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: 9 סוג: 9

Magazines downloaded via the Internet; magazines 
for photographic negatives; cable television 
apparatus and instruments; digital televisions; digital 
video apparatus for professional television use.

Class: 16 סוג: 16

Fashion journals; journals relating to fashion; music 
magazines; periodical magazines.

ט"ז אלול תשע"ה - 87931/08/2015



Trade Mark No. 268147 מספר סימן

Application Date 09/09/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEW LINE M.D.M. LTD שם: ניו ליין מ.ד.מ. בע"מ

Address: 15 Kineret St., Beney Brak, Israel כתובת : רח' כנרת 15, בני ברק, 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: 25 סוג: 25

Clothing, Sportswear and underwear; all included in 
class 25

דברי הלבשה, הלבשת ספורט והלבשה תחתונה; הנכללים 
כולם בסוג 25   

ט"ז אלול תשע"ה - 88031/08/2015



CYBERSTACK

Trade Mark No. 268307 מספר סימן

Application Date 16/09/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Radware Ltd. שם: רדוור בע"מ

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software to control, manage, maintain and 
operate computer systems and networks;  Computer 
operating software;  Computer application software 
for layered security or stacking network-wide security 
functions, based on adapted ‘language’ namely, 
software for collection of security events by a third 
party, network telemetry, processed telemetry by 
third party; software for detection algorithms to detect 
abnormal events and patterns based on telemetry or 
collected security events or any other method of 
information fusion; software for cyber business logic 
to determine the best method for an investigation and 
a mitigation strategy and implement or recommend 
the mitigation devices, groups or any other 
investigation and mitigation facility; software for 
programmable network interaction that utilizes 
various network types and protocols to program the 
network to divert suspicious traffic after being 
detected, for further investigation and mitigation, and 
programming security devices and network devices 
for investigation and mitigation; software for dynamic 
signaling for event distribution or configuration and 
activation of security mitigation policies within a 
selected security device/group, and software for 
security orchestration/plugin; all included in Class 9.

תוכנת מחשב לניהול, שליטה, תחזוקה ולתפעול מערכות 
מחשבים ורשתות; תוכנת הפעלה למחשב; תוכנה ליישומי 

מחשב עבור ניהול ובקרה רב-שכבתית של פונקציות אבטחה 
ברשת כולה המבוססת על שפה יעודית, דהיינו, תוכנה לאיסוף 

של אירועי אבטחה על ידי צד שלישי, טלמטריה רשתית, 
טלמטריה מעובדת על ידי צד שלישי; תוכנה המכילה 

אלגוריתמים לזיהוי אירועים ודפוסי פעולה חריגים המבוססת 
על טלמטריה או איסוף אירועי אבטחה או כל שיטה אחרת של 
איחוד וחיתוך מידע; תוכנה ללוגיקת סייבר לקביעת השיטה 
הטובה ביותר לאסטרטגית חקירה ומניעה\סיכול התקפות, 
יישום ו\או המלצה על ההתקנים,קבוצת התקנים המתאימים 
למניעה\סיכול ההתקפות; תוכנה עבור אינטראקציה ברשת 

הניתנת לתכנות והמנצלת סוגי רשתות ופרוטוקולים שונים לשם 
תכנות הרשת כדי להטות תעבורה חשודה לאחר הזיהוי לשם 
המשך החקירה מניעה וסיכול, ותכנות התקני אבטחה ורשת 
לחקירה מניעה וסיכול; תוכנה לאיתות דינמי לשם הפצה 
ארועים ו\או קונפיגורציה ו\או הפעלה של מדיניות אבטחה 
בהתקני \קבוצת התקני אבטחה נבחר/ים, ותוכנה עבור 

התקשרות והשתלבות למערכות ניהול \ ענן / פלאגאין (רכיב 
תוכנה המתחבר לתוכנת-אם ומרחיב את אפשרויות הפעולה 
שלה; הנכללים כולם בסוג 9.                                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

ט"ז אלול תשע"ה - 88131/08/2015



Trade Mark No. 268522 מספר סימן

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1216663 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fashion One Television LLC

Address: 246 West Broadway, New York, NY 10013, 
U.S.A.

(New York, United States Ltd 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: 9 סוג: 9

Magazines downloaded via the Internet; cable 
television apparatus and instruments; digital 
televisions; digital video apparatus for professional 
television use; electronic devices for data processing, 
for indicating the interaction of fields, for information 
processing, for the transmission of data between 
computers, for the transmission of data between 
microprocessors, for transmitting data, for telephone 
exchanges, for cards incorporating electronic chips; 
network protection devices (electronic); reading 
devices for cards incorporating electronic chips; 
Information storage devices (electric or electronic); 
interfaces for computers; computer memory devices.

Class: 16 סוג: 16

Fashion journals; journals relating to fashion; music 
magazines; periodical magazines.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/01/2014, No. UK00003039304 UK00003039304 ממלכה מאוחדת, 24/01/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

ט"ז אלול תשע"ה - 88231/08/2015



Trade Mark No. 268691 מספר סימן

Application Date 05/10/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gilead Sciences Ireland UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely anti-virals; anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatitis; pharmaceutical preparations 
for the treatment of liver diseases and disorders; all 
included in class 5

תכשירים, דהיינו אנטי-ויראליים; אנטי-דלקתיים; תכשירים 
רפואים לטיפול בצהבת; תכשירים רפואיים לטיפול במחלות 

כבד והפרעות בתפקידי כבד; הנכללים כולם בסוג 5                 
                                                                                    

                                                            

ט"ז אלול תשע"ה - 88331/08/2015



Trade Mark No. 269853 מספר סימן

Application Date 25/09/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1222983 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Micsig Instruments Co.,Ltd.

Address: Room 2004, Poly Plaza,Chuangye Road, 
Nanshan District, Shenzhen, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Publicity; television commercials; marketing 
research; marketing; personnel recruitment; 
relocation services for businesses; systemization of 
information into computer databases; accounting; 
sponsorship search; layout services for advertising 
purposes.

ט"ז אלול תשע"ה - 88431/08/2015



Trade Mark No. 271012 מספר סימן

Application Date 11/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1229142 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automatic fire extinguishing systems; sprinkler 
systems for fire protection; fire plugs; fire hose 
nozzles; fire alarms; fire detectors; smoke detectors; 
smoke alarms; fire and smoke detectors; gas leak 
alarms; security monitoring system; electric locks; 
access control system recorded with control 
programs using card readers, contactless card 
readers or numerical keypads; wire communication 
machines and apparatus; transmission machines and 
apparatus [for telecommunication]; broadcasting 
machines and apparatus; radio communication 
machines and apparatus; radio application machines 
and apparatus; display units for computers; electronic 
circuits; computer programs.

Class: 17 סוג: 17

Safety curtains using sprinklers.

Class: 35 סוג: 35

Retail or wholesale services for fire alarms, fire 
detectors, smoke detectors, smoke alarms, fire and 
smoke alarms, gas leak alarms, burglar alarms, 
security monitoring systems; retail or wholesale 
services for automatic fire extinguishing system, 
sprinkler systems for fire protection, extinguishers, 
fire plugs, fire hose nozzles; providing information 
concerning commercial sales.

ט"ז אלול תשע"ה - 88531/08/2015



Class: 37 סוג: 37

Machinery installation; plumbing; electrical 
installation services; telecommunication wiring; other 
construction; consultancy relating to construction; 
operation and maintenance of building equipments; 
repair or maintenance of automatic fire extinguishing 
system; repair or maintenance of sprinkler systems 
for fire protection; repair or maintenance of security 
curtains using sprinklers; repair or maintenance of 
fire extinguishing facilities; repair or maintenance of 
fire alarms; repair or maintenance of security 
monitoring facilities; repair or maintenance of security 
monitoring system; providing information concerning 
repair of fire alarms, fire extinguishing facilities, 
security alarm facilities; providing information 
concerning repair of security monitoring system; 
repair or maintenance of electronic machines, 
apparatus and their parts; repair or maintenance of 
security system, namely, monitoring systems, 
security bells, surveillance cameras, infrared sensors 
and electronic lock assemblies, for buildings; repair 
or maintenance of apparatus for broadcasting cable 
television; repair or maintenance of 
telecommunication equipments; repair or 
maintenance of electric locks; repair or maintenance 
of access control system recorded with computer 
programs for access control using card readers, 
contactless card readers or numerical keypads; 
providing information concerning repair of electric 
locks; providing information concerning repair of 
access control system.

Class: 42 סוג: 42

Technological consultancy services relating to 
research and development of technology in the field 
of fire prevention; testing or research services 
relating to fire and smoke detection and alarm; 
design and development of computer software for 
detection and alarm of fire and smoke; installation, 
maintenance and repair of computer software.

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

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

Japan, 26/02/2014, No. 2014-014170 יפן, 26/02/2014, מספר 2014-014170

Class: 9 סוג: 9

Class: 17 סוג: 17

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

ט"ז אלול תשע"ה - 88631/08/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red. as shown in 
the mark.

 Owners

Name: Hochiki Corporation

Address: 2-10-43, Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
8660, Japan

(Japan Corporation)

ט"ז אלול תשע"ה - 88731/08/2015



אלטמן

Trade Mark No. 271335 מספר סימן

Application Date 05/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products, including cosmetic products for 
the skin which contain various medicinal herbs 
ingredients, soaps, perfumery, essential oils, hair 
lotions, dentifrices; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה, לרבות תכשירים קוסמטיים לעור המכילים 
תערובות צמחי מרפא שונים, סבונים,בשמים, שמנים אתריים, 
תרחיצים לשיער, משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3           

                                                                            

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, mixtures of Echinacea 
and Propolis,medicines and nutrition supplements, 
and medicated food; all included in class 5.

תכשירי רוקחות,תערובות אכינצאה ופרופוליס,  תרופות ותוספי 
תזונה, ומזון רפואי ;הנכללים כולם בסוג 5                             

                                                                        

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatud; included in class 10. מכשור רפואי; הנכלל בסוג 10.                           

Class: 29 סוג: 29

Milk substitutes, edible oils, jams, and processed 
fruits and vegetables; all included in class 29.

תחליפי חלב, שמני מאכל, ריבות, ופירות וירקות מעובדים; 
הנכלליםכולם בסוג 29.                                                     

Class: 30 סוג: 30

Cereals and food products made thereof, coffee and 
coffee substitutes, tea and tea substitutes, spices, 
rice, honey, sauces, bread, bakery products and 
confectionery; all included in class 30.

דגנים ומוצרים העשויים מדגנים, לרבות קפה ותחליפי קפה, 
תה ותחליפי תה, תבלינים, אורז, דבש, רטבים, לחם, דברי 

מאפה וממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.                             
                                                                            

Class: 32 סוג: 32

Nonalcoholic refreshing beverages and energy 
drinks, based solely on natural ingredients, and 
which do not include stimulant substances; all 
included in class 32.

משקאות מעוררים ומשקאות אנרגיה שאינם אלכוהוליים, על 
בסיס רכיבים טבעיים בלבד, ונטולי חומרים ממריצים; הנכללים 
כולם בסוג 32.                                                                 

                    

Class: 35 סוג: 35

Online health stores for purchasing of nutrition 
supplements and alternative medicine products; all 
included in class 35.

חנויות טבע מקוונות לממכר ומסחר אלקטרוני של תוספי תזונה 
ומוצרי רפואה אלטרנטיבית; הנכללות כולן בסוג 35.               

                          

Class: 44 סוג: 44

Health centers providing medical services, medical 
care and medical diagnostic services, for human 
beings, including health and nutrition counseling, 
sports medicine consultation, physiotherapy, 
orthopedic services, psychological services, therapy 
and occupational therapy, massage, and ultrasound 
services, alternative medicine services; all included in 
class 44.

מרכזים רפואיים המעניקים שירותים רפואיים, טיפול רפואי, 
ושירותי אבחון רפואיים, לאדם, לרבות ייעוץ בתחום הרפואי 

והתזונתי, ייעוץ רפואי בתחום הספורט, פיזיותרפיה, 
אורתופדיה, שירותים פסיכולוגיים, תרפיה וריפוי בעיסוק, עיסוי, 
ושירותי אולטרא סאונד, רפואה משלימה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .44
                                                                                    

                    

ט"ז אלול תשע"ה - 88831/08/2015



Ownersבעלים

Name: ALTMAN HEALTH GENERAL PARTNERSHIP שם: אלטמן בריאות שותפות כללית

Address: 2 Moshe Aviv, Or Yehouda, 6037124, Israel כתובת : משה אביב 2, אור יהודה, 6037124, ישראל

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

ט"ז אלול תשע"ה - 88931/08/2015



Trade Mark No. 271336 מספר סימן

Application Date 05/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Natural cosmetic products, including cosmetic 
products for the skin which contain various medicinal 
herbs ingredients; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה טבעית, לרבות תכשירים קוסמטיים לעור 
המכילים תערובות צמחי מרפא שונים; הנכללים כולם בסוג 3.   

                                                                              

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, mixtures of Echinacea 
and Propolis,  medicines and nutrition supplements, 
and medicated food; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, תערובות אכינצאה ופרופוליס, תרופות ותוספי 
תזונה, ומזון רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.                             

                                                                          

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus; included in class 10. מכשור רפואי; הנכלל בסוג 10.                           

Class: 29 סוג: 29

Milk substitutes, edible oils, jams, and processed 
fruits and vegetables; all included in class 29.      

תחליפי חלב, שמני מאכל, ריבות, ופירות וירקות מעובדים; 
הנכללים כולם בסוג 29.                                                   

Class: 30 סוג: 30

Cereals and food products made thereof, coffee and 
coffee substitutes, tea and tea substitutes, spices, 
rice, honey, sauces, bread, bakery products and 
confectionery; all included in class 30.

דגנים ומוצרים העשויים מדגנים, לרבות קפה ותחליפי קפה, 
תה ותחליפי תה, תבלינים, אורז, דבש, רטבים, לחם, דברי 

מאפה וממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.                             
                                                                            

Class: 32 סוג: 32

Nonalcoholic refreshing beverages and energy 
drinks, based solely on natural ingredients, and 
which do not include stimulant substances; all 
included in class 32.

משקאות מעוררים ומשקאות אנרגיה שאינם אלכוהוליים, על 
בסיס רכיבים טבעיים בלבד, ונטולי חומרים ממריצים; הנכללים 
כולם בסוג 32.                                                                 

                    

Class: 35 סוג: 35

Online health stores for purchasing of nutrition 
supplements and alternative medicine products; all 
included in class 35.

חנויות טבע מקוונות לממכר ומסחר אלקטרוני של תוספי תזונה 
ומוצרי רפואה אלטרנטיבית; הנכללות כולן בסוג 35.               

                          

Class: 44 סוג: 44

Health centers providing medical services, medical 
care and medical diagnostic services, for human 
beings, including health and nutrition counseling, 
sports medicine consultation, physiotherapy, 
orthopedic services, psychological services, therapy 
and occupational therapy, massage, and ultrasound 
services; all included in class 44.

מרכזים רפואיים המעניקים שירותים רפואיים, טיפול רפואי, 
ושירותי אבחון רפואיים, לאדם, לרבות ייעוץ בתחום הרפואי 

והתזונתי, ייעוץ רפואי בתחום הספורט, פיזיותרפיה, 
אורתופדיה, שירותים פסיכולוגיים, תרפיה וריפוי בעיסוק, עיסוי, 
ושירותי אולטרא סאונד; הנכללים כולם בסוג 44.                     
                                                                                    

                                            

ט"ז אלול תשע"ה - 89031/08/2015



Ownersבעלים

Name: ALTMAN HEALTH GENERAL PARTNERSHIP שם: אלטמן בריאות שותפות כללית

Address: 2 Moshe Aviv, Or Yehouda, 6037124, Israel כתובת : משה אביב 2, אור יהודה, 6037124, ישראל

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

ט"ז אלול תשע"ה - 89131/08/2015



Trade Mark No. 271337 מספר סימן

Application Date 05/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Natural cosmetic products, including cosmetic 
products for the skin which contain various medicinal 
herbs ingredients; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה טבעית, לרבות תכשירים קוסמטיים לעור 
המכילים תערובות צמחי מרפא שונים; הנכללים כולם בסוג 3.   

                                                                              

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, mixtures of Echinacea 
and Propolis,  medicines and nutrition supplements, 
and medicated food; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, תערובות אכינצאה ופרופוליס, תרופות ותוספי 
תזונה, ומזון רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.                             

                                                                          

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus; included in class 10. מכשור רפואי; הנכלל בסוג 10.                           

Class: 29 סוג: 29

milk substitutes, edible oils, jams, and processed 
fruits and vegetables; all included in class 29.      

תחליפי חלב, שמני מאכל, ריבות, ופירות וירקות מעובדים; 
הנכללים כולם בסוג 29.                                                   

Class: 30 סוג: 30

Cereals and food products made thereof, coffee and 
coffee substitutes, tea and tea substitutes, spices, 
rice, honey, sauces, bread, bakery products and 
confectionery; all included in class 30.

דגנים ומוצרים העשויים מדגנים, לרבות קפה ותחליפי קפה, 
תה ותחליפי תה, תבלינים, אורז, דבש, רטבים, לחם, דברי 

מאפה וממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.                             
                                                                            

Class: 32 סוג: 32

Nonalcoholic refreshing beverages and energy 
drinks, based solely on natural ingredients, and 
which do not include stimulant substances; all 
included in class 32.

משקאות מעוררים ומשקאות אנרגיה שאינם אלכוהוליים, על 
בסיס רכיבים טבעיים בלבד, ונטולי חומרים ממריצים; הנכללים 
כולם בסוג 32.                                                                 

                    

Class: 35 סוג: 35

Online health stores for purchasing of nutrition 
supplements and alternative medicine products; all 
included in class 35.

חנויות טבע מקוונות לממכר ומסחר אלקטרוני של תוספי תזונה 
ומוצרי רפואה אלטרנטיבית; הנכללות כולן בסוג 35.               

                          

Class: 44 סוג: 44

Health centers providing medical services, medical 
care and medical diagnostic services, for human 
beings, including health and nutrition counseling, 
sports medicine consultation, physiotherapy, 
orthopedic services, psychological services, therapy 
and occupational therapy, massage, and ultrasound 
services; all included in class 44.

מרכזים רפואיים המעניקים שירותים רפואיים, טיפול רפואי, 
ושירותי אבחון רפואיים, לאדם, לרבות ייעוץ בתחום הרפואי 

והתזונתי, ייעוץ רפואי בתחום הספורט, פיזיותרפיה, 
אורתופדיה, שירותים פסיכולוגיים, תרפיה וריפוי בעיסוק, עיסוי, 
ושירותי אולטרא סאונד; הנכללים כולם בסוג 44.                     
                                                                                    

                                            

ט"ז אלול תשע"ה - 89231/08/2015



Ownersבעלים

Name: ALTMAN HEALTH GENERAL PARTNERSHIP שם: אלטמן בריאות שותפות כללית

Address: 2 Moshe Aviv, Or Yehouda, 6037124, Israel כתובת : משה אביב 2, אור יהודה, 6037124, ישראל

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

ט"ז אלול תשע"ה - 89331/08/2015



Trade Mark No. 271424 מספר סימן

Application Date 05/11/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097440 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Buchik Sergei Aleksandrovich

Address: ul. Romanova, d. 39-143, RU-630091 g. 
Novosibirsk, Russian Federation

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: 7 סוג: 7

Apparatus for drawing up beer under pressure; beer 
filling machines; beer packing machines.

ט"ז אלול תשע"ה - 89431/08/2015



פרקסביינד

Trade Mark No. 271558 מספר סימן

Application Date 18/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely hemostatics תכשירים רוקחיים, דהיינו וצרי דימום.                         

ט"ז אלול תשע"ה - 89531/08/2015



براكسیبند

Trade Mark No. 271559 מספר סימן

Application Date 18/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely hemostatics. תכשירים רוקחיים, דהיינו עוצרי דימום.                         

ט"ז אלול תשע"ה - 89631/08/2015



Trade Mark No. 271924 מספר סימן

Application Date 03/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Non-metallic conduit, tubing and pipe, namely, 
smooth wall plastic pipe for drainage applications; 
corrugated pipe, namely, perforated and non-
perforated plastic pipe for drainage applications; non-
metal pipe couplings; non-metal pipe couplers for use 
with plastic pipe; plastic drainage pipes for 
commercial and residential use along roadways; 
flexible plastic pipe, not of metal; non-metal fittings 
and couplings for plastic pipe; plastic corrugated pipe 
and tubing with smooth interior using an integral 
gasket and bell coupler for draining systems, storm 
sewers, and sanitary sewers; flexible non-metal 
corrugated pipes for drainage and sewage purposes 
and fittings couplings therefor; polyethylene drainage 
and irrigation pipe; plastic pipes, tubing, and conduits 
for drainage purposes, and non-metal couplings 
therefor and fittings therefor, namely, wyes, tees, 
elbows, bends, plugs, adapters, and reducers, 
excluding rubber and polymer hoses for agricultural 
use; corrugated plastic tubing and fittings therefor, 
namely, flexible plastic and silicone tubing used for 
transport of liquids and biologicals for use in the field 
of drainage, storm water, and sewage; plastic 
drainage and water management products, namely, 
smooth walled and corrugated plastic pipe and 
tubing, fittings, sump wells, distribution boxes, 
alternator valves, septic and sewage tanks, culverts, 
drain wells, and plastic tubing; plastic subsurface 
drainage and water retention and detention 
chambers and headers; non-metallic conduit, tubing, 
and pipe, more particularly corrugated plastic pipe 
with smooth inner wall for drainage applications; 
plastic corrugated pipe tubing with smooth interior 
using an integral bell coupler for drainage systems, 
storm sewers, and sanitary sewers; plastic pipes for 
sewer, drainage, and low pressure irrigation 
applications; polyethylene pipe; fittings and related 
parts to service the polyethylene pipe, namely, lateral 
tap tee fitting connections being non-metal hose 
fittings and non-metal flexible pipe fittings and 
connections to manholes;; non-metal pipe couplings.

גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, אסבסטוס, נציץ, וטובין העשויים 
מחומרים אלו שאינם נכללים בסוגים אחרים; מוצרים פלסטיים 

מחושלים לשימוש בייצור; חומרי אטימה, סתימה ובידוד; 
צינורות גמישים שאינם ממתכת; תעלות, צנרת וצינורות שאינן 
מתכתיים, דהיינו, צינור פלסטיק קיר חלק עבור יישומי ניקוז; 

צינור גלי, דהיינו, צינור פלסטיק מחורר ולא מחורר עבור יישומי 
ניקוז; מצמדי צינורות שאינם ממתכת.תעלות, צנרת וצינורות 
שאינם מתכתיים, דהיינו, צינור פלסטיק קיר חלק עבור יישומי 
ניקוז; צינור גלי, דהיינו, צינור פלסטיק מחורר ולא מחורר עבור 
יישומי ניקוז; מצמדי צינורות שאינם ממתכת; מצמדי צינורות 
שאינם ממתכת לשימוש עם צינורות פלסטיק; צינורות ניקוז 

מפלסטיק לשימוש מסחרי וביתי לאורך כבישים; צינור פלסטיק 
גמיש, שאינו ממתכת; מתאמים ומצמדים שאינם ממתכת לצינור 

פלסטיק; צינורות וצנרת גליים מפלסטיק בעלי פנים חלק 
המשתמשים במצמד אטם ופעמון אינטגרלי למערכות ניקוז, 
ביובי סערה, וביובים סניטריים; צינורות גליים גמישים שאינם 
ממתכת למטרות ניקוז וביוב ומתאמים ומצמדים עבורם; צינור 
ניקוז והשקיה מפוליאתילן; צינורות, צנרת ותעלות פלסטיק 
למטרות ניקוז, ומתאמים שאינם ממתכת עבורם ומתאמים 

עבורם, דהיינו, מסעפי ווי, מסעפי טי, ברכיים, קשתות, פקקים, 
מתאמים, ומצרים, למעט צינורות גומי ופולימר לשימוש חקלאי; 
צנרת גלית מפלסטיק ומתאמים עבורה, דהיינו, צנרת גמישה 
מסיליקון ומפלסטיק המשמשת להעברת נוזלים וחומרים 

ביולוגיים לשימוש בתחום הניקוז, מי סערה, וביוב; מוצרי ניקוז 
וניהול מים מפלסטיק, דהיינו, צינורות וצנרת חלקי-קירות וגליים 
מפלסטיק, מתאמים, בורות שפכים, קופסאות מסעף, מגופי 
חילופין, בורות שפכים וביוב, תעלות, בורות ניקוז, ותעלות 
פלסטיק; תאים ומאספים תת-קרקעיים מפלסטיק לניקוז 
ולאגירת מים ולאצירתם;  תעלות, צנרת וצינורות שאינם 

ממתכת, במיוחד צינורות גליים מפלסטיק בעלי קירות פנימיים 
חלקים ליישום בניקוז; תעלות צינורות גליות מפלסטיק חלקות 
מבפנים המשתמשות במצמד פעמון אינטגרלי למערכות ניקוז, 
ביובי סערה, וביובים סניטריים; צינורות פלסטיק ליישום בביוב, 
ניקוז, והשקיה בלחץ נמוך; צינור פוליאתילן; מתאמים וחלקים 
הקשורים לשירות לצינורות פוליאתילן, דהיינו, חיבורי מתאם טי 
לברז רוחבי שהם מתאמים לצינורות שאינם ממתכת ומתאמים 

לצינורות גמישים שאינם ממתכת וחיבורים לכוות כניסה 
(מאן-הול).                                                                       
                                                                                    

      

ט"ז אלול תשע"ה - 89731/08/2015



 Owners

Name: Advanced Drainage Systems, Inc.

Address: 4640 Trueman Boulevard, Hilliard, 43026, Ohio, 
U.S.A.

a corporation 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

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic conduit, tubing, and pipe, namely 
smooth wall plastic pipe for drainage applications; 
corrugated pipe, namely, perforated and non-
perforated plastic pipe for drainage applications; 
corrugated plastic drainage tubing and fittings 
therefor; non-metallic chambers for dispersing or 
collecting liquids within soil and granular materials in 
connection with sewage and storm water systems 
namely, non-metal in-ground storm water run-off 
basins; non-metal storm water treatment units for the 
purposes of storing storm water comprised primarily 
of non-metal in-ground storm water run-off basin 
chambers, pipes, and fittings and couplings therefor; 
risers, baffles, baffle plates, and weir plates; rigid 
non-metal corrugated pipes and conduits for 
drainage and sewage purposes and fittings and 
couplings therefor; non-metal drainage structures, 
namely removable catch basin inserts in the nature of 
storm water management devices in the nature of 
non-metal catchment basins and non-metal detention 
basins in the nature of cisterns; non-metallic 
construction materials, namely, surface drain basins 
and grates; non-metal drainage structures, namely, 
catch basin inserts;

תעלות, צנרת וצינורות שאינם ממתכת, דהיינו , צינור פלסטיק 
קיר חלק עבור יישומי ניקוז; צינור גלי, דהיינו, צינור פלסטיק 
מחורר ולא מחורר עבור יישומי ניקוז; צנרת פלסטיק גלית 

ומתאמים עבורה; תאים שאינם ממתכת לשם פיזור או איסוף 
נוזלים מתוך אדמה וחומרים גרעיניים (גרנולריים) בהקשר עם 
מערכות מי סערה וביוב דהיינו, אגנים תת קרקעיים שאינם 
ממתכת למי-נגר מסערות; יחידות טיפול למי סערות שאינן 

ממתכת למטרת אגירת מי סערות המורכבות בעיקר מאגנים, 
צינורות, ומתאמים תת קרקעיים שאינם ממתכת ומצמדים 

עבורם; רצועות, חייצים, דיסקיות חיץ, ודיסקיות סכר; צינורות 
ותעלות גליים קשיחים שאינם ממתכת למטרות ניקוז וביוב 

ומתאמים ומצמדים עבורם; מבני ניקוז שאינם ממתכת, דהיינו 
מוספי אגני היקוות הניתנים להסרה בדמות מתקנים לניהול מי 
סערות בדמות אגני היקוות שאינם ממתכת ואגני אצירה שאינם 

ממתכת בדמות בורות מים; חומרי בניה שאינם ממתכת, 
דהיינו, אגני ניקוז שטח ורשתות; מבני ניקוז שאינם ממתכת, 
דהיינו, מוספי אגני היקוות;                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 89831/08/2015



CYBERARK

Trade Mark No. 272378 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1259493 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: CYBERARK SOFTWARE LTD שם: סייברארק תוכנה בע"מ

Address: 94 Em Hamoshavot Rd, P.O.B. 3143, Petach 
Tikva, 49130, Israel

כתובת : דרך אם המושבות 94, ת.ד. 3143, פתח תקוה, 49130, 
ישראל

חברה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; security software for sharing 
and storing sensitive information over an enterprise 
network and over the Internet; security software for 
protecting, monitoring and detecting privileged 
accounts; computer manuals distributed integrally 
therewith; all included in Class 9

חומרת מחשב; תוכנת אבטחה לשיתוף ואחסנה של מידע רגיש 
על גבי רשת מחשבים ארגונית ובאינטרנט; תוכנת מחשב 

להגנה, מעקב ואיתור חשבונות בעלי הרשאות גבוהות; הוראות 
משתמש המופצים כחלק בלתי נפרד מהטובין האמורים; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; all included in Class 42

תכנון ועיצוב של חומרת ותוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42
                                                       

ט"ז אלול תשע"ה - 89931/08/2015



ALLODERM

Trade Mark No. 272542 מספר סימן

Application Date 22/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: LifeCell Corporation

Address: One Millennium Way, Branchburg, New Jersey 
08876, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human allograft tissue; processed human donor skin 
for tissue regeneration and reconstruction.

שתל רקמה אנושית; עיבוד עור תורם אנושי להתחדשות ובנייה 
מחדש של רקמות.                                                     

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services in the field of 
human tissue regeneration preservation and  
transplantation, and research and design relating 
thereto; preparing and preserving tissue samples for 
use by others.                 

שירותים מדעיים וטכנולוגיים בתחום של התחדשות רקמות, 
שימור, והשתלות בבני אדם ומחקר ועיצוב הקשורים בהם; 

הכנה ושמירת דגימות רקמה לשימוש על ידי אחרים.               
                                                                                    

                                          

ט"ז אלול תשע"ה - 90031/08/2015



Trade Mark No. 273105 מספר סימן

Application Date 15/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations,namely hemostatics . תכשירים רוקחיים, דהיינו עוצרי דימום.                         

Class: 38 סוג: 38

Provision of access to medical and pharmaceutical 
information concerning pharmaceutical preparations 
via the internet or other communication media.

אספקה של גישה למידע רפואי ורוקחי של תכשירי רוקחות דרך 
האינטרנט או אמצעי תקשורת אחרים.                                 
                                                                                    

        

ט"ז אלול תשע"ה - 90131/08/2015



SUNTEK

Trade Mark No. 273268 מספר סימן

Application Date 22/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Commonwealth Laminating and Coating, Inc.

Address: 345 Beaver Creek Drive, Martinsville, Virginia 
24112, U.S.A.

Virginia 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: 17 סוג: 17

Plastic films for glass and smooth surfaces, namely, 
solar, heat resistant, and insulating films; protective 
and impact resistant films; tinting and reflective films; 
all included in class 17.

יריעות פלסטיק לזכוכית ומשטחים חלקים, דהיינו, יריעות 
סולריות, חסינות חום ומבודדות; יריעות מגנות וחסינות פגיעה; 
יריעות מכהות ומשקפות; הנכללים כולם בסוג 17.                   

                                                            

ט"ז אלול תשע"ה - 90231/08/2015



"גאגא"
"Gaga"

Trade Mark No. 274027 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gaga Movement Ltd. שם: גאגא תנועה בע"מ

Address: P.O.B. 443, Hanniel, 42865, Israel כתובת : ת.ד. 443, חניאל, 42865, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jonathan Klinger

Address: 6 Bilu St., Tel-Aviv, 6522209, Israel

שם: יהונתן קלינגר

כתובת : ביל"ו 6, תל אביב-יפו, 6522209, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Dance, instruction of dance, movement and body 
language, dance lesson, body lessos and 
coreography.

מחול, הוראת מחול,תנועה, שפת גוף, שיעורי תנועה, שפת גוף 
וכוריאוגרפיה; הנכללים כולם בסוג 41                     

ט"ז אלול תשע"ה - 90331/08/2015



Trade Mark No. 274028 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gaga Movement Ltd. שם: גאגא תנועה בע"מ

Address: P.O.B. 443, Hanniel, 42865, Israel כתובת : ת.ד. 443, חניאל, 42865, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jonathan Klinger

Address: 6 Bilu St., Tel-Aviv, 6522209, Israel

שם: יהונתן קלינגר

כתובת : ביל"ו 6, תל אביב-יפו, 6522209, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Dance, instruction of dance, movement and body 
language, dance lesson, body lessos and 
coreography; all included in class 41.
  
 
 
 

מחול, הוראות מחול, תנועה שפת גוף, שיעורי תנועה ושפת גוף 
וכוריאוגרפיה; הנכללים כולם בסוג 41                                   

                                                                  

ט"ז אלול תשע"ה - 90431/08/2015



4EVER YOUNG

Trade Mark No. 274113 מספר סימן

Application Date 28/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yosef Rismani שם: יוסף ריסמני

Address: Ahuza Street 238, Ra'anana, Israel כתובת : רח' אחוזה 238, רעננה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing and operating stores, namely, commercial 
management of stores, business management of 
stores, business management and administration of 
stores, administration of business affairs, 
procurement of goods on behalf of stores;managing 
and operating stands, namely, commercial 
management of stands, business management of 
stands, business management and administration of 
stands, administration of business affairs, 
procurement of goods on behalf of stands; managing 
and operating a chain of stores and stands, namely, 
business networking, business management and 
business  administration of a chain of stores and 
stands, retail or wholesale services provided by  
stores and stands; retail and wholesale marketing of 
a verity of fashion accessories, clothing and 
footwear, jewelry, bags, wallets and purses, belts, 
hair accessories and ornamental items; management 
of store and stand chain for the sale of a verity of 
fashion accessories, including bags, wallets and 
purses and belts, clothing and footwear, jewelry, hair 
accessories and ornamental items; management of 
an online store for the sale of a verity of fashion 
accessories, including bags, wallets and purses and 
belts, clothing and footwear, jewelry, hair accessories 
and ornamental items; organizing, managing and 
operating customer relation club; advertising and 
marketing, among others via the Internet; all included 
in class 35.

ניהול והפעלה של חנויות, דהיינו, ניהול מסחרי של חנויות, 
ניהול עסקי של חנויות, ניהול ואדמיניסטרציה של חנויות, ניהול 
עניינים עסקיים, רכישת סחורות בשם חנויות; ניהול והפעלה של 
דוכנים, דהיינו, ניהול מסחרי של דוכנים, ניהול עסקי של דוכנים, 
ניהול ואדמיניסטרציה של דוכנים, ניהול עניינים עסקיים, רכישת 
סחורות עבור דוכנים; ניהול והפעלה של רשת חנויות ודוכנים, 

דהיינו, שירותי הקמת רשתות עסקיות, שירותי ניהול 
ואדמיניסטרציה של רשת חנויות ודוכנים, שרותי מכירות 

קמעוניות או סיטוניות באמצעות רשת חנויות ודוכנים; שיווק 
קמעונאי וסיטונאי של מגוון אביזרי אפנה, דברי הלבשה 

והנעלה, תכשיטים, תיקים, ארנקים, חגורות, אביזרי שיער 
ואביזרי נוי; ניהול של רשת חנויות ודוכנים לממכר מגוון אביזרי 
אפנה, ובכללם תיקים, ארנקים, וחגורות, דברי הלבשה והנעלה, 
תכשיטים, אביזרי שיער ואביזרי נוי; ניהול של חנות מקוונת 
לממכר מגוון אביזרי אפנה, ובכללם תיקים, ארנקים וחגורות, 
דברי הלבשה והנעלה, תכשיטים, אביזרי שיער ואביזרי נוי; 
ארגון, ניהול והפעלה של מועדון לקוחות; פרסום ושווק, בין 
היתר באמצעות רשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 90531/08/2015



ENTiTi CREATOR

Trade Mark No. 274155 מספר סימן

Application Date 30/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: WAKINGAPP LTD שם: ווייקינג אפ בע"מ

Address: 21 Hamelacha St., Rosh Ha'ayin, Israel כתובת : רח' המלאכה 21, ראש העין, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile applications featuring interactive and dynamic 
virtual and augmented reality content, including text, 
2D and 3D images, 3D models, videos, audio and, 
games, created by users on a specific cloud based 
platform; computer software for activating through 
scanned images virtual and augmented reality 
content applications created by users on a specific 
cloud based platform.

יישומים לניידים המציגים תכנים אינטראקטיביים ודינמיים של 
מציאות מדומה ורבודה, כולל טקסט, דמויות דו מימד ותלת 
מימד, מודלים תלת מימדים, תכני וידאו, אודיו ומשחקים, 

המיוצרים על ידי משתמשים בפלטפורמה ספציפית מבוססת 
ענן; תוכנת מחשב להפעלה של יישומי תוכן של מציאות מדומה 

ורבודה דרך דמויות סרוקות, המיוצרים על ידי משתמשים
בפלטפורמה ספציפית מבוססת ענן.                                    

                                

Class: 42 סוג: 42

Providing a cloud based platform for uploading, 
creating, editing, updating and designing interactive 
and dynamic virtual and augmented reality content, 
including text, 2D and 3D images, 3D models, 
videos, audios, games, and for publishing, sharing 
and integrating this content on mobile devices, smart 
glasses and smart watches; a cloud based platform 
for creating augmented and virtual reality applications 
and sharing them through mobile application online 
stores, enabling mobile users to view and or 
download related content of these applications from 
any mobile device, smart glasses and smart watches.

אספקת פלטפורמה מבוססת ענן להעלאה, יצירה, עריכה, 
עדכון ועיצוב של תכנים אינטראקטיביים ודינמיים של מציאות 
מדומה ורבודה, כולל טקסט, דמויות דו מימד ותלת מימד,
מודלים תלת מימדים, תכני וידאו, אודיו, משחקים, ועבור 

פרסום, שיתוף ושילוב תכנים אלו בהתקנים ניידים, משקפיים 
חכמים ושעונים חכמים; פלטפורמה מבוססת ענן ליצירת 

יישומים
של מציאות מדומה ורבודה ושיתופם דרך חנויות מקוונות של 
יישומים לניידים, המאפשרים למשתמשים ניידים לצפות או 
להוריד תכנים של אותם יישומים מכל התקן נייד, משקפיים

חכמים ושעונים חכמים.                                                      
                                                                                    
                                                                                    

      

ט"ז אלול תשע"ה - 90631/08/2015



WAKINGAPP REALITIES

Trade Mark No. 274156 מספר סימן

Application Date 30/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: WAKINGAPP LTD שם: ווייקינג אפ בע"מ

Address: 21 Hamelacha St., Rosh Ha'ayin, Israel כתובת : רח' המלאכה 21, ראש העין, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile applications featuring interactive and dynamic 
virtual and augmented reality content, including text, 
2D and 3D images, 3D models, videos, audio and, 
games, created by users on a specific cloud based 
platform; computer software for activating through 
scanned images virtual and augmented reality 
content applications created by users on a specific 
cloud based platform.

יישומים לניידים המציגים תכנים אינטראקטיביים ודינמיים של 
מציאות מדומה ורבודה, כולל טקסט, דמויות דו מימד ותלת 
מימד, מודלים תלת מימדים, תכני וידאו, אודיו ומשחקים,

המיוצרים על ידי משתמשים בפלטפורמה ספציפית מבוססת 
ענן; תוכנת מחשב להפעלה של יישומי תוכן של מציאות מדומה 

ורבודה דרך דמויות סרוקות, המיוצרים על ידי משתמשים
בפלטפורמה ספציפית מבוססת ענן .                                    

                                                                   

Class: 35 סוג: 35

An online application store featuring applications or 
content created by different users on a specific cloud 
based platform for use in the field of augmented and 
virtual reality.

חנות יישומים מקוונת המציגה יישומים או תוכן המיוצרים על ידי 
משתמשים שונים בפלטפורמה ספציפית מבוססת ענן לשימוש 
בתחום של מציאות רבודה ומדומה.                                     

                                                    

Class: 42 סוג: 42

Providing a cloud based platform for uploading, 
creating, editing, updating and designing interactive 
and dynamic virtual and augmented reality content, 
including text, 2D and 3D images, 3D models, 
videos, audios, games, and for publishing, sharing 
and integrating this content on mobile devices, smart 
glasses and smart watches; a cloud based platform 
for creating augmented and virtual reality applications 
and sharing them through mobile application online 
stores, enabling mobile users to view and or 
download related content of these applications from 
any mobile device, smart glasses and smart watches.

אספקת פלטפורמה מבוססת ענן להעלאה, יצירה, עריכה, 
עדכון ועיצוב של תכנים אינטראקטיביים ודינמיים של מציאות 
מדומה ורבודה, כולל טקסט, דמויות דו מימד ותלת מימד,
מודלים תלת מימדים, תכני וידאו, אודיו, משחקים, ועבור 

פרסום, שיתוף ושילוב תכנים אלו בהתקנים ניידים, משקפיים 
חכמים ושעונים חכמים; פלטפורמה מבוססת ענן ליצירת 

יישומים
של מציאות מדומה ורבודה ושיתופם דרך חנויות מקוונות של 
יישומים לניידים, המאפשרים למשתמשים ניידים לצפות או 
להוריד תכנים של אותם יישומים מכל התקן נייד, משקפיים

חכמים ושעונים חכמים.                                                      
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ט"ז אלול תשע"ה - 90731/08/2015



ENTiTi VIEWER

Trade Mark No. 274157 מספר סימן

Application Date 30/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: WAKINGAPP LTD שם: ווייקינג אפ בע"מ

Address: 21 Hamelacha St., Rosh Ha'ayin, Israel כתובת : רח' המלאכה 21, ראש העין, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile applications featuring interactive and dynamic 
virtual and augmented reality content, including text, 
2D and 3D images, 3D models, videos, audio and, 
games, created by users on a specific cloud based 
platform; computer software for activating through 
scanned images virtual and augmented reality 
content applications created by users on a specific 
cloud based platform.

יישומים לניידים המציגים תכנים אינטראקטיביים ודינמיים של 
מציאות מדומה ורבודה, כולל טקסט, דמויות דו מימד ותלת 
מימד, מודלים תלת מימדים, תכני וידאו, אודיו ומשחקים,

המיוצרים על ידי משתמשים בפלטפורמה ספציפית מבוססת 
ענן; תוכנת מחשב להפעלה של יישומי תוכן של מציאות מדומה 

ורבודה דרך דמויות סרוקות, המיוצרים על ידי משתמשים
בפלטפורמה ספציפית מבוססת ענן .                                    

                            

ט"ז אלול תשע"ה - 90831/08/2015



ENTiTi

Trade Mark No. 274159 מספר סימן

Application Date 30/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: WAKINGAPP LTD שם: ווייקינג אפ בע"מ

Address: 21 Hamelacha St., Rosh Ha'ayin, Israel כתובת : רח' המלאכה 21, ראש העין, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile applications featuring interactive and dynamic 
virtual and augmented reality content, including text, 
2D and 3D images, 3D models, videos, audio and, 
games, created by users on a specific cloud based 
platform; computer software for activating through 
scanned images virtual and augmented reality 
content applications created by users on a specific 
cloud based platform.

יישומים לניידים המציגים תכנים אינטראקטיביים ודינמיים של 
מציאות מדומה ורבודה, כולל טקסט, דמויות דו מימד ותלת 
מימד, מודלים תלת מימדים, תכני וידאו, אודיו ומשחקים,

המיוצרים על ידי משתמשים בפלטפורמה ספציפית מבוססת 
ענן; תוכנת מחשב להפעלה של יישומי תוכן של מציאות מדומה 

ורבודה דרך דמויות סרוקות, המיוצרים על ידי משתמשים
בפלטפורמה ספציפית מבוססת ענן .                                    

                            

Class: 35 סוג: 35

An online application store featuring applications or 
content created by different users on a specific cloud 
based platform for use in the field of augmented and 
virtual reality.

חנות יישומים מקוונת המציגה יישומים או תוכן המיוצרים על ידי 
משתמשים שונים בפלטפורמה ספציפית מבוססת ענן לשימוש 
בתחום של מציאות רבודה ומדומה.                                      

                                            

Class: 42 סוג: 42

Providing a cloud based platform for uploading, 
creating, editing, updating and designing interactive 
and dynamic virtual and augmented reality content, 
including text, 2D and 3D images, 3D models, 
videos, audios, games, and for publishing, sharing 
and integrating this content on mobile devices, smart 
glasses and smart watches; a cloud based platform 
for creating augmented and virtual reality applications 
and sharing them through mobile application online 
stores, enabling mobile users to view and or 
download related content of these applications from 
any mobile device, smart glasses and smart watches.

אספקת פלטפורמה מבוססת ענן להעלאה, יצירה, עריכה, 
עדכון ועיצוב של תכנים אינטראקטיביים ודינמיים של מציאות 
מדומה ורבודה, כולל טקסט, דמויות דו מימד ותלת מימד,
מודלים תלת מימדים, תכני וידאו, אודיו, משחקים, ועבור 

פרסום, שיתוף ושילוב תכנים אלו בהתקנים ניידים, משקפיים 
חכמים ושעונים חכמים; פלטפורמה מבוססת ענן ליצירת 

יישומים
של מציאות מדומה ורבודה ושיתופם דרך חנויות מקוונות של 
יישומים לניידים, המאפשרים למשתמשים ניידים לצפות או 
להוריד תכנים של אותם יישומים מכל התקן נייד, משקפיים

חכמים ושעונים חכמים.                                                      
                                                                                    
                                                                                    

      

ט"ז אלול תשע"ה - 90931/08/2015



OCTIMUS

Trade Mark No. 274888 מספר סימן

Application Date 21/05/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer systems, computers, apparatuses and 
instruments; computer software and computer 
hardware; downloadable computer software; 
software and computer systems for facilitating the 
interoperability of multiple software applications and 
computer softwares; Software and applications for 
mobile devices; application software for mobile 
phones; applications for use with mobile devices and 
mobile phones; computer software, application for 
mobile phones and mobile devices, software 
components and computer systems used for the 
purposes of business management and operating, 
office functions, marketing needs, sales and 
distribution needs, customer files management, 
customer relationship management, accounts 
management, debts collection and billing, for the 
purposes of online collaboration between users 
within businesses, companies and organizations and 
for the purposes of archiving and documentation; 
computer software, application for mobile phones 
and mobile devices, software components and 
computer systems for creating searchable databases 
for businesses, organizations and companies; 
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, 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 enabling the creation and management of 
on line discussion groups, instant messaging and 
telephone and video calls between different users; 
computer software and computer hardware for the 
purposes of collection, management, transmission, 
retrieval, sharing and storage of data and 
information; computer software, application for 
mobile phones and mobile devices, software 
components and computer systems which enable 
information documents data and databases 
encrypting, decrypting  encoding and decoding; 
electronic publications (downloadable) provided 
online from databases, from cloud computing 
networks or from the Internet; communication 
software for connecting between computer network 
users; computer software, application software, 
software components and computer systems which 
enables the connection and the information data and 
documents transmission and sharing between 
different organizations, between different users and 

מערכות מחשוב, מחשבים, התקנים ומכשירים; תוכנת מחשב 
וחומרת מחשב; תוכנת מחשב הניתנת להורדה; תוכנה 

ומערכות מחשוב לסיוע ביכולת פעולה הדדית של אפליקציות 
ותוכנות מרובות; תוכנה ויישומונים למכשירים ניידים; תוכנת 

יישום לטלפונים ניידים; תוכנת יישום לשימוש במכשירים ניידים 
וטלפונים ניידים; תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים 

ומכשירים ניידים, רכיבי תוכנה ומערכות מחשוב לשימוש לצרכי 
ניהול ותפעול עסק, פונקציות משרדיות, צרכי שיווק, צרכי 

מכירות והפצה, ניהול תיקי לקוחות, ניהול קשרי לקוחות, ניהול 
חשבונות, גביית חובות וחיוב, לצרכי שיתוף פעולה מקוון בין 
משתמשים בתוך עסקים, חברות וארגונים ולצרכי ארכוב 
ותיעוד; תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים 

ניידים, רכיבי תוכנה ומערכות מחשוב ליצירת מסדי נתונים ברי 
חיפוש בעבור עסקים, ארגונים וחברות; 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; 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 יצירה וניהול של קבוצות 

דיון מקוונות, ממסרים מיידים ושיחות טלפון ווידאו בין 
משתמשים שונים; תוכנת מחשב וחומרת מחשב לצרכי איסוף, 
ניהול, שידור, אחזור, שיתוף ואחסון של נתונים ומידע; תוכנת 
מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי תוכנה 
ומערכות מחשוב המאפשרים הצפנה, פענוח קידוד ופיצוח של 
מידע מסמכים נתונים ומאגרי מידע; פרסומים אלקטרוניים (ברי 

הורדה) הזמינים בצורה מקוונת ממסדי נתונים, מרשתות 
מחשוב ענן או מן האינטרנט; תוכנת תקשורת לחיבור בין 

משתמשי רשתות מחשבים; תוכנת מחשב, תוכנת יישום, רכיבי 
תוכנה ומערכות מחשוב המאפשרים את החיבור ואת העברת 
ושיתוף המידע הנתונים והמסמכים בין ארגונים שונים, בין 

משתמשים שונים, ובין מקורות שונים; תוכנת מחשב, יישומון 
לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי תוכנה ומערכות 
מחשוב לשימוש ביצירה, עריכה, ניהול ושיתוף של משימות 

ופרויקטים וכן לתכנון משאבים; תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים 
ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי תוכנה ומערכות מחשוב עבור 
קול מעל פרוטוקול אינטרנט, אינטרנט ותקשורת עמית לעמית; 
תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי 

תוכנה ומערכות מחשוב לביצוע שיחות ועידה בין שני 
משתמשים או מספר משתמשים באמצעות רשת תקשורת; 

תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי 
תוכנה ומערכות מחשוב לביצוע, קבלה, השבתה, העברה 
ושילוח שיחות; תוכנת מחשב חברתית ואינטראקטיבית 
המאפשרת תעבורת מידע, מסמכים, תמונות ונתונים בין 

משתמשים; תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים 
ניידים, רכיבי תוכנה ומערכות מחשוב המאפשרים ניהול חישוב 
ודיווח שעות עבודה, ניהול ופיקוח על כוח אדם, חשבות שכר 
וניהול חשבות שכר; תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים 
ומכשירים ניידים, רכיבי תוכנה ומערכות מחשוב המשמשים 

לצרכי והמאפשרים שירותי פקסימיליה, דואר אלקטרוני, פרסום 
בדיוור ישיר, דואר קולי, מסרונים ומסרונים מיידים; תוכנת 

מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי תוכנה 
ומערכות מחשוב המאפשרים יצירה, ניהול, עיצוב ועריכה של 
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between different sources; computer software, 
application for mobile phones and mobile devices, 
software components and computer systems to use 
in the creation, editing, management and sharing of 
tasks and projects as well as for resources planning; 
computer software, application for mobile phones 
and mobile devices, software components and 
computer systems for voice over Internet protocol 
(VOIP), Internet and peer-to-peer communications; 
computer software, application for mobile phones 
and mobile devices, software components and 
computer systems for making conference calls 
between two or multiple users by means of a 
communications network; computer software, 
application for mobile phones and mobile devices, 
software components and computer systems for 
making, receiving, disabling, transferring and 
forwarding calls; interactive social computer software 
enabling exchange of information, documents, 
images and data among users;  computer software, 
application for mobile phones and mobile devices, 
software components and computer systems 
enabling administration calculation and reporting of 
working hours, personnel management and 
supervision, payroll and administration of payroll; 
computer software, application for mobile phones 
and mobile devices, software components and 
computer systems to use for the purposes and which 
enable facsimile, electronic mail, direct mail 
advertising, voice mail, messaging and instant 
messaging services; computer software, application 
for mobile phones and mobile devices, software 
components and computer systems enabling the 
creation, management, design and editing of internet 
web pages, internet landing pages, publications on 
social networks and on other media as well as 
creation, design, editing and management of various 
publications; Application programming interface (API) 
for computer software; computer software, 
application for mobile phones and mobile devices, 
software components and computer systems for use 
for the purposes of creation, design, editing and 
management of advertisements and publications on 
business premises as well as for sales needs; 
computer software, application for mobile phones 
and mobile devices, software components and 
computer systems to use for the purposes of human 
resources and human resources management; all 
included in class 9.  

דפי אינטרנט, עמודי נחיתה אינטרנטיים, פרסומים ברשתות 
חברתיות ובמדיה אחרת וכן יצירה, עיצוב, עריכה וניהול של 
פרסומים מגוונים; ממשק תכנות אפליקציות לתוכנת מחשב; 

תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי 
תוכנה ומערכות מחשוב לשימוש לצרכי יצירה, עיצוב, עריכה 
וניהול של פרסומות ופרסומים בעסק וכן לצרכי מכירות; תוכנת 
מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי תוכנה 
ומערכות מחשוב לשימוש לצרכי משאבי אנוש וניהול משאבי 

אנוש; הנכללים כולם בסוג 9.                                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Providing consultancy and software development 
services; providing technical information about 
computers, computer software computer systems 
and computer networks; providing technical and 
technological consultancy; technical support services; 
design, programming and development services of 
computer software, application for mobile phones 
and for mobile devices, software components, 
software models, software apparatuses, databases, 
internet landing pages and websites; computer 
systems analysis, development and design; providing 
online non-downloadable software to use on 
organizational computer networks, on organizational 
computer systems, on organizational computer 
infrastructures, to use for the purposes of information 
data and documents sharing transmission and 
retrieval, to use for the purposes of online 

מתן שירותי ייעוץ ופיתוח תוכנה; מתן מידע טכני על מחשבים, 
תוכנת מחשב, מערכות מחשוב ורשתות מחשבים; אספקת 
ייעוץ טכני וטכנולוגי; שירותי תמיכה טכנית; שירותי עיצוב, 
תיכנות ופיתוח של תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים 

ולמכשירים ניידים, רכיבי תוכנה, מודלי תוכנה, התקני תוכנה, 
מאגרי מידע, דפי נחיתה אינטרנטיים ואתרי אינטרנט; אנליזה, 
פיתוח ועיצוב מערכות מחשב; מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת 
להורדה לשימוש ברשתות מחשוב ארגוניות, במערכות מחשוב 
ארגוניות, בתשתיות מחשוב ארגוניות, לשימוש לצרכי שיתוף 
העברה ואחזור של מידע נתונים ומסמכים, לשימוש לצרכי 
שיתוף פעולה מקוון בין משתמשים ולחיבור בין משתמשי 

רשתות מחשבים; מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה 
לסיוע ביכולת פעולה הדדית של אפליקציות ותוכנות מרובות; 
מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לשימוש לצרכי ניהול 
ותפעול עסק, פונקציות משרדיות, צרכי שיווק, צרכי מכירות 
והפצה, ניהול תיקי לקוחות, ניהול קשרי לקוחות, ניהול 

חשבונות, גביית חובות וחיוב, לצרכי שיתוף פעולה מקוון בין 
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collaboration between users and to use for 
connecting between computer network users; 
providing online non-downloadable software for 
facilitating the interoperability of multiple software 
applications and computer softwares; providing 
online non-downloadable software for use for the 
purposes of business management and operating, 
office functions, marketing needs, sales and 
distribution needs, customer files management, 
customer relationship management, accounts 
management, debts collection and billing, for the 
purposes of online collaboration between users 
within businesses, companies and organizations and 
for the purposes of archiving and documentation; 
providing online non-downloadable software for use 
for creating searchable databases for businesses, 
organizations and companies; providing online non-
downloadable software enabling information, data, 
images and documents transmission, upload, 
download, access, search, retrieval and sharing 
between users; providing online non-downloadable 
software which provides electronic media, data, 
documents, images and information; providing online 
non-downloadable software which enables the 
creation and management of on line discussion 
groups, instant messaging and telephone and video 
calls between different users; providing online non-
downloadable software to use for the purposes of 
collection, management, transmission, retrieval, 
sharing and storage of data and information; 
providing online non-downloadable software which 
enables information documents data and databases 
encrypting, decrypting  encoding and decoding; 
providing online non-downloadable software which 
enables creation, editing, management and sharing 
of tasks and projects; providing online non-
downloadable software for voice over Internet 
protocol (VOIP), Internet and peer-to-peer 
communications; providing online non-downloadable 
software for making conference calls between two or 
multiple users by means of a communications 
network; providing online non-downloadable software 
for making, receiving, disabling, transferring and 
forwarding calls; providing online non-downloadable 
interactive software for use for the purposes of 
organizational social network; providing online non-
downloadable software which enables administration 
calculation and reporting of working hours, personnel 
management and supervision, payroll and 
administration of payroll; providing online non-
downloadable software to use for the purposes and 
which enables facsimile, electronic mail, direct mail 
advertising, voice mail, messaging and instant 
messaging services; providing online non-
downloadable software which enables the creation, 
management, design and editing of internet web 
pages, internet landing pages, publications on social 
networks and on other media as well as creation, 
design, editing and management of various 
publications; providing online non-downloadable 
software for use as application programming 
interface (API) for computer software; providing 
online non-downloadable software for use for the 
purposes of creation, design, editing and 
management of advertisements and publications on 
business premises as well as for sales needs; 
providing online non-downloadable software to use 

משתמשים בתוך עסקים, חברות וארגונים ולצרכי ארכוב 
ותיעוד; מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לשימוש 
ליצירת מסדי נתונים ברי חיפוש בעבור עסקים, ארגונים 

וחברות; מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה המאפשרת 
העברה, העלאה, הורדה, מתן גישה, חיפוש, אחזור ושיתוף של 
מידע, נתונים, תמונות ומסמכים בין משתמשים; מתן תוכנה 
מקוונת שאינה ניתנת להורדה המספקת מדיה אלקטרונית, 
נתונים, מסמכים, תמונות ומידע; מתן תוכנה מקוונת שאינה 
ניתנת להורדה המאפשרת יצירה וניהול של קבוצות דיון 

מקוונות, ממסרים מיידים ושיחות טלפון ווידאו בין משתמשים 
שונים; מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לשימוש 

לצרכי איסוף, ניהול, שידור, אחזור, שיתוף ואחסון של נתונים 
ומידע; מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה המאפשרת 
הצפנה, פענוח קידוד ופיצוח של מידע מסמכים נתונים ומאגרי 
מידע; מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה המאפשרת 
יצירה, עריכה, ניהול ושיתוף של משימות, ופרויקטים; מתן 

תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה עבור קול מעל פרוטוקול 
אינטרנט, אינטרנט ותקשורת עמית לעמית; מתן תוכנה מקוונת 
שאינה ניתנת להורדה לביצוע שיחות ועידה בין שני משתמשים 
או מספר משתמשים באמצעות רשת תקשורת; מתן תוכנה 

מקוונת שאינה ניתנת להורדה לביצוע, קבלה, השבתה, העברה 
ושילוח שיחות; מתן תוכנה מקוונת אינטראקטיבית שאינה  
ניתנת להורדה לשימוש לצרכי רשת חברתית פנים ארגונית; 
מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה המאפשרת ניהול 
חישוב ודיווח שעות עבודה, ניהול ופיקוח על כוח אדם, חשבות 
שכר וניהול חשבות שכר; מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת 
להורדה המשמשת לצרכי והמאפשרת שירותי פקסימיליה, 
דואר אלקטרוני, פרסום בדיוור ישיר, דואר קולי, מסרונים 

ומסרונים מיידים; מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה 
המאפשרת יצירה, ניהול, עיצוב ועריכה של דפי אינטרנט, עמודי 

נחיתה אינטרנטיים, פרסומים ברשתות חברתיות ובמדיה 
אחרת וכן יצירה, עיצוב, עריכה וניהול של פרסומים מגוונים; 
מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לשימוש כממשק 
תכנות אפליקציות לתוכנת מחשב; מתן תוכנה מקוונת שאינה 
ניתנת להורדה לשימוש לצרכי יצירה, עיצוב, עריכה וניהול של 
פרסומות ופרסומים בעסק וכן לצרכי מכירות; מתן תוכנה 
מקוונת שאינה ניתנת להורדה לשימוש לצרכי משאבי אנוש 
וניהול משאבי אנוש; מתן תוכנה כשירות; מתן תוכנה כשירות 
לשימוש לצרכים מגוונים בעבור עסקים, חברות וארגונים; 

שירותי פיתוח, תיכנות, עיצוב, והתקנה של תוכנת מחשב ושל 
תוכנת מסד נתונים; שירותי התאמה ותחזוקה לתוכנת מחשב 
ולתוכנת מסד נתונים; שירותי מחשוב ענן; שירותי עדכון, 

שדרוג, השכרה, ארוח ותחזוקה של תוכנת מחשב ותוכנת מסד 
נתונים; ניטור מערכות מחשוב באמצעות גישה מרחוק; הצפנה 

ופענוח של נתונים, מידע ותקשורת; מתן שירותי אחסון 
אלקטרוני לנתונים; אינטגרציה של מערכות מחשוב ושל רשתות 

מחשוב; עיצוב ופיתוח של מסדי נתונים; אירוח של מסדי 
נתונים; התקנה, תחזוקה ועדכון של תוכנת מסד נתונים; 

הנכללים כולם בסוג 42. 
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Ownersבעלים

Name: OCTIMUS LTD שם: אוקטימוס בע"מ

Address: 2 Mivtza Iftach, Petah Tiqwa, 4906224, at: 
David Meiri, Israel

כתובת : מבצע יפתח 2, פתח תקוה, 4906224, אצל: דוד מאירי, 
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

for the purposes of human resources and human 
resources management; providing software as a 
service [SAAS]; providing software as a service 
[SAAS] to use for various purposes for businesses, 
companies and organizations; computer software 
and database software development, programming, 
design and installation services; computer software 
and database software customization and 
maintenance services; cloud computing services; 
computer software and database software updating, 
upgrading, rental, hosting and maintenance services; 
monitoring of computer systems by remote access; 
encryption and decryption of data, information and 
communications; providing electronic storage 
services for data; integration of computer systems 
and computer networks; design and development of 
databases; hosting of databases; installation, 
maintenance and updating of database software; all 
included in class 42. 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ט"ז אלול תשע"ה - 91331/08/2015



Chamber Brite

Trade Mark No. 274943 מספר סימן

Application Date 30/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LIMAT CHEMISTRY LTD שם: לימת  כימיה בע"מ

Address: Givatl Haim Meuhad, 3893000, Israel כתובת : גבעת חיים מא, 3893000, גבעת חיים מאוחד, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Naor, Advs.

Address: Granot Industrial Area, D.N. Heffer, Granot, 
3881100, Israel

שם: בעז נאור, משרד עו"ד

כתובת : מתחם גרנות, ד.נ. חפר, עמק חפר, 3881100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preperations for cleaning, Preperations for medical 
equipment, Preperations for cleaning autoclaves 
sterilizers.  

תכשירים לניקוי, תכשירים לניקוי ציוד רפואי; תכשירי ניקוי 
מכשירי עיקור, אוטוקלאבים.                                               

                

ט"ז אלול תשע"ה - 91431/08/2015



Trade Mark No. 274952 מספר סימן

Application Date 26/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nechemia Morgenstern שם: נחמיה מורגנשטרן

Address: בית וגן 25, ירושלים, ישראל כתובת : בית וגן 25, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food additives and complementary foods, vitamins, 
food supplements, mineral food supplements for 
medical use, all natural food substances and dietary 
supplements used to supplement nutrition for medical 
purposes, dietetic foods made of plant and plant 
extract mixtures fortified with vitamins and minerals 
that are used as a medicinal nutritional supplement, 
dietetic foodstuffs made of a mixture of edible oils 
and fruit extracts fortified with vitamins and minerals 
that are used as a medicinal nutritional supplement, 
baby food, herbal extracts and herbs for medical use, 
mixtures and extracts of medical plants known for 
their medical efficacy and used for medical purposes: 
are all included in type 5.

תוספי מזון ומזון משלים, ויטמינים, תוספי מזון , תוספי מזון 
מינרליים לשימוש רפואי,  חומרי מזון ותוספי תזונה על בסיס 

טבעי המשמשים להשלמת תזונה לצרכים רפואיים , חומרי מזון 
דיאטטיים מתערובות צמחים ומיצויי צמחים הרוויים בויטמינים 
ומינרלים המשמשים להשלמה תזונתית לצורך רפואי, דברי מזון 

דיאטטיים מתערובות שמני מאכל ומיצויי פירות הרוויים 
בויטמינים ומינרלים המשמשים כהשלמה תזונתית לצרכים 
רפואיים., מזון לתינוקות,  תמציות עשבי מרפא וצמחי מרפא 
לשימוש רפואי ,תערובות  ותמציות מצמחים רפואיים בעלי 

פעילות רפואית ,לצרכים רפואיים: כולם כלולים בסוג 5.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט"ז אלול תשע"ה - 91531/08/2015



Trade Mark No. 275091 מספר סימן

Application Date 01/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: bon tour שם: בון תור

Address: OR YEHUDA, Israel כתובת : אור יהודה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: Beit Amot Hashkaot Building, 2 Weizman 
Street., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 20, תל אביב, 
64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transportation, transportation services, workers 
transportation services, children transportation 
services, tours transportation services, transportation 
for special events; all included in class 39.

שירותי הסעות, שירותי הסעים, שירותי הסעות עובדים, שירותי 
הסעות ילדים, שירותי הסעות לטיולים, שירותי הסעות 

לאירועים; הנכללים כולם בסוג 39.                                       
                                                                                    

      

ט"ז אלול תשע"ה - 91631/08/2015



Trade Mark No. 275718 מספר סימן

Application Date 21/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eveready Battery Company, Inc.

Address: St. Louis, Missouri, 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: 8 סוג: 8

Razors and razor blades; all included in class 8. תערים וסכיני גילוח; הנכללים כולם בסוג 8.                   

ט"ז אלול תשע"ה - 91731/08/2015



SAFECAR

Trade Mark No. 275809 מספר סימן

Application Date 25/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Safe Car theftt prevention systems Ltd. שם: סייף קאר מערכות מניעת גניבה בע"מ

Address: 17th Nachshon St., Petach Tikva, 49277, Israel כתובת : נחשון 17, פתח תקוה, 49277, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online ordering services; providing business, sales 
and marketing information via a website; all the 
aforesaid services do not relate to the sale of 
protected vehicle; all included in class 35

שירותי הזמנות מקוונים; מתן מידע עסקי, מכירתי ושיווקי 
באמצעות אתר אינטרנט; כל השירותים האמורים לעיל אינם 
קשורים לשירותי מכירת רכב מוגן; הכל בסוג 35.                   

                                                                        

Class: 38 סוג: 38

Providing access to e-commerce platforms on the 
internet; all the aforesaid services do not relate to the 
sale of protected vehicle; all included in class 38

מתן גישה לפלטפורמות מסחר מקוון על גבי האינטרנט; כל 
השירותים האמורים לעיל אינם קשורים לשירותי מכירת רכב 

מוגן; הכל נכלל בסוג 38                                                     
            

Class: 42 סוג: 42

Hosting e-commerce platforms on the internet; all the 
aforesaid services do not relate to the sale of 
protected vehicle; all included in class 42

אירוח פלטפורמות מסחר מקוון על גבי האינטרנט; כל 
השירותים האמורים לעיל אינם קשורים לשירותי מכירת רכב 
מוגן; הכל נכלל בסוג 42                                                 

ט"ז אלול תשע"ה - 91831/08/2015



Trade Mark No. 275820 מספר סימן

Application Date 23/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ANGLO-SAXON REAL ESTATE AGENCY 
(ISRAEL 1992) LTD.

שם: אנגלו סכסון סוכנות לנכסים  (ישראל 1992) בע"מ

Address: Maskit 32, P.O.B. 12131, Herzliya, Israel כתובת : משכית 32, ת.ד. 12131, הרצליה, 4673332, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business administration; business management. טיפול בעסקים; ניהול עסקים.                                       

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerage and marketing; insurance; real 
estate managment; business brokerage.

תיווך ושיווק במקרקעין; ביטוח; ניהול נכסי דלא נייד; תיווך 
עסקים.                                                       

ט"ז אלול תשע"ה - 91931/08/2015



מאמסנס
Momsense

Trade Mark No. 276213 מספר סימן

Application Date 08/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MOMSENSE LTD. שם: מאמסנס בע"מ

Address: 2 Ben Gurion, Ramat Gan, Israel כתובת : בן גוריון 2, רמת גן, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computer software applications, downloadable; 
breastfeeding measuring device;  downloadable 
application to support breastfeeding.

יישומי מחשב, ניתנים להורדה; מכשירים למדידת הנקה; 
אפליקציה הניתנת להורדה לתמיכה בהנקה.                         

                                                                

Class: 35 סוג: 35

Marketing and sales of products for mothers and 
babies.

שיווק ומכירה של מוצרים לאימהות ותינוקות.                         
      

Class: 44 סוג: 44

advisory services relating to health advisory services 
relating to nutrition lifestyle counselling provision of 
information relating to physical examinations

מתן מידע על בדיקות גופניות הכוונה לגבי סגנון חיים הדרכה 
לגבי דיאטה ותזונה מתן מידע על בריאות                             
                                                                                    

                  

ט"ז אלול תשע"ה - 92031/08/2015



Peak State Performance

Trade Mark No. 276387 מספר סימן

Application Date 13/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JASON ROSS BLANKFIELD שם: ג'ייסון רוס בלנקפילד

Address: 107 Ben Yehuda, TEL AVIV - YAFO
, Israel

כתובת : בן יהודה 107, תל אביב, 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: 41 סוג: 41

Workshops, courses, lectures, guidance, teaching 
and coaching, educational teaching and coaching 
activities in the fields of sport, gym, physical training, 
physical fitness training, physical education, 
rehabilitation, nutrition and psychology; providing of 
training; sporting activities; gym services; physical 
training and physical fitness training services; 
providing information about physical training, physical 
fitness training, sports and sport activities via an on-
line web site; arranging and conducting athletic 
competitions; physical fitness development for 
athletes, sport teams, individuals, and within 
organizations; sports coaching; educational and 
instruction services relating to sport, sports activities, 
physical training and physical fitness training; renting 
of sports facilities and accessories; providing 
information and consultancy services about sports 
activities, physical training and physical fitness 
training; physical education; preparing, arranging and 
conducting of programs for physical fitness training, 
physical training and physical education;  All included 
in class 41. 

סדנאות, קורסים, הרצאות, הדרכות, לימוד ואימון ופעילויות 
חינוך לימוד ואימון בתחומי ספורט, חדר כושר, אימון גופני, 
אימון כושר גופני, חינוך גופני, שיקום, תזונה ופסיכולוגיה; 

הענקת אימונים; פעילויות ספורט; שירותי חדר כושר; שירותי 
אימון גופני ואימון כושר גופני; מתן מידע אודות אימון גופני, 

אימון כושר גופני, ספורט ופעילויות ספורט דרך אתר אינטרנט 
מקוון; ארגון וביצוע תחרויות אתלטיקה; פיתוח כושר גופני 

לספורטאים, קבוצות ספורט, יחידים ובמסגרת ארגונים; אימון 
ספורט; שירותי חינוך והוראה בנוגע לספורט, פעילויות ספורט, 
אימון גופני ואימון כושר גופני; השכרת מתקני ואביזרי ספורט; 
מתן מידע ושירותי ייעוץ על פעילויות ספורט, אימון גופני ואימון 
כושר גופני; חינוך גופני; הכנה, ארגון וביצוע של תוכניות לאימון 
כושר גופני, אימון גופני וחינוך גופני; הנכללים כולם בסוג 41. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

ט"ז אלול תשע"ה - 92131/08/2015



ROBOTEAM

Trade Mark No. 276402 מספר סימן

Application Date 14/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Robo-Team Ltd. שם: רובו-טים בע"מ

Address: Haahim Mislavuta St. 14, TEL AVIV - YAFO, 
6701025, Israel

כתובת : האחים מסלאויטה 14, תל אביב-יפו, 6701025, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Geyra Gassner, Adv.

Address: Yigal Alon 55, TEL AVIV - YAFO, 6789115, 
Israel

שם: גרא גסנר, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 55, תל אביב, 6789115, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

tactical robots; tactical robot accessories, namely, 
remote controls, cameras, electronic sensors, 
batteries, and battery chargers; operating software 
for use in robot machine; Service robots, namely, 
service robots for serving food, drinks and medicine 
to people in private households, restaurants, assisted 
living facilities, surgery centers and hospitals; service 
robots for picking up, carrying and transporting 
human beings; service robots for cleaning the interior 
and the exterior of non-industrial private and public 
buildings and for cleaning furnishings and equipment 
arranged in non-industrial buildings; service robots 
for guiding visitors through private areas, public 
areas, and in non-industrial buildings, museums, 
exhibitions, fairs, airports, and railway stations.

רובוטים טקטיים; אבזרים לרובוט טקטי, דהיינו, שלט רחוק, 
מצלמות, חיישנים אלקטרוניים, סוללות, ומטענים לסוללות; 
תוכנה לשימוש במכונת רובוט; רובוטי שירות, דהיינו, רובוטי 
שירות להגשת מזון, משקאות ותרופות לאנשים במשקי בית 
פרטיים, מסעדות, מתקני דיור מוגנים, מרכזי ניתוחים פרטיים 
ובבתי חולים; רובוטי שירות לאיסוף, נשיאה והובלת אנשים; 
רובוטי שירות לניקוי פנים וחוץ של מבנים פרטיים וציבוריים 
שאינם תעשייתיים ולניקוי ריהוט וציוד מסודר במבנים שאינן 
תעשייתיים; רובוטי שירות להדרכת מבקרים דרך שטחים 
פרטיים, שטחים ציבוריים,ובבניינים שאינם תעשייתיים, 

מוזיאונים, תערוכות, ירידים, שדות תעופה, ותחנות רכבת.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ט"ז אלול תשע"ה - 92231/08/2015



Trade Mark No. 276417 מספר סימן

Application Date 13/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zion Zakry שם: ציון זקרי

Address: 24 Hameitar Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב המיתר 24, רמת גן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hagit Zakri, Adv.

Address: 4a Efraim Street, Ramat Gan, Israel

שם: חגית זקרי, עו"ד

כתובת : רח' אפרים 4 א', רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; included in class 25   25 דברי הלבשה הנכללים כולם בסוג

ט"ז אלול תשע"ה - 92331/08/2015



Trade Mark No. 276436 מספר סימן

Application Date 15/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Roni Meital שם: רוני מיטל

Address: 134 Jabotinsky, TEL AVIV - YAFO, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 134, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

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

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Branding services; design of advertising materials; 
branding of products; design of products; design of 
businesses; business branding; included in class 35. 

שירותי מיתוג; עיצוב של חומרי פרסום; מיתוג של מוצרים; 
עיצוב של מוצרים; עיצוב של בתי עסק; מיתוג של עסקים; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
          

Class: 41 סוג: 41

Recruitment and placement of personnel in the field 
of design; guiding personnel to work in the field of 
design; training of personnel to work in the field of 
design; all included in class 41. 

גיוס והשמת כוח אדם בתחום העיצוב; הכשרת כוח אדם 
לעבודה בתחום העיצוב; הנכללים כולם בסוג 41.                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Design agency; design services; brand design; all 
included in class 42. 

סטודיו לעיצוב; שירותי עיצוב; עיצוב מותג; הנכללים כולם בסוג 
                    .42

ט"ז אלול תשע"ה - 92431/08/2015



אבולעפיה
Abulafia

Trade Mark No. 276607 מספר סימן

Application Date 23/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Said Abu Elafia שם: סעיד אבו אלעפיה

Address: 40 Shivtey Israel st, Yafo, Israel כתובת : שבטי ישראל 40, יפו, ישראל

Name: Tarek Abu Elafia שם: טארק אבו אלעפיה

Address: 1 Shmuel Yarichnai st., TEL AVIV - YAFO, 
Israel

כתובת : שמואל יריחנאי 1, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaniv Kehat, Adv.

Address: Beit Gibor Sport, 7 Menachem Begin Street, 
Ramat Gan, 5252102, Israel

שם: יניב קהת, עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט,דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 5252102, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, prepared tea/cocoa/coffee-based 
beverages,pastry, various pastries bread, cookies, 
cakes, desserts, baked deserts, sweets, ice–cream, 
sugar, honey, yeast, canned food primarily consisting 
of pasta/rice, baking powder, sauces, spices; all 
included in class 30.

קפה, תה, קקאו, משקאות תה/קקאו/מבוססי קפה מוכנים, 
דברי מאפה, מאפים שונים, לחם, עוגיות, עוגות, קינוחים, 
קינוחי מאפה, ממתקים, גלידות, סוכר, דבש, שמרים, אוכל 
משומר המורכב בעיקר מפסטה/אורז, אבקת אפייה, רטבים, 
תבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.                                       
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אבולעפיה
Abulafia

Trade Mark No. 276611 מספר סימן

Application Date 23/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Said Abu Elafia שם: סעיד אבו אלעפיה

Address: 40 Shivtey Israel st, Yafo, Israel כתובת : שבטי ישראל 40, יפו, ישראל

Name: Tarek Abu Elafia שם: טארק אבו אלעפיה

Address: 1 Shmuel Yarichnai st., TEL AVIV - YAFO, 
Israel

כתובת : שמואל יריחנאי 1, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaniv Kehat, Adv.

Address: Beit Gibor Sport, 7 Menachem Begin Street, 
Ramat Gan, 5252102, Israel

שם: יניב קהת, עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט,דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 5252102, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail bakery, pastry, dessert, coffee sweets  and ice 
cream shop services, retail stores in the field of 
bakery, pastry, dessert, coffee sweets and ice cream; 
all included in class 35.

שירותי קמעונאות של מאפיות ומאפים, חנויות קפה, גלידה 
וממתקים, וחנויות קמעונאיות בתחום של מאפים, מוצרי מאפה, 
קפה ומוצריו, ממתקים, גלידה; הנכללים כולם בסוג 35.           
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Trade Mark No. 276793 מספר סימן

Application Date 21/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aviv Edri שם: אביב אדרי

Address: 20 Jabotinsky Ze`ev St., Ramat-Gan, Israel כתובת : ז'בוטינסקי זאב 20, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant. מסעדה.           
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TBagFilter

Trade Mark No. 276950 מספר סימן

Application Date 23/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Treitel Chemical Engineering Ltd. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: P.O.B. 20255, Tel Aviv, 61202, Israel כתובת : ת.ד. 20255, תל אביב, 61202, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Arnon Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street, Tel Aviv, 65201, Israel

שם: ארנון לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41, תל אביב, 65201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water purification device and/or ion exchange 
system.

מתקן לטיהור מים ו/או מערכת לחילוף יונים.                         
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Trade Mark No. 276983 מספר סימן

Application Date 03/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Emmanuel Schwab שם: עמנואל שוואב

Address: shmaryahu levin 16, TEL AVIV - YAFO, 
6435714, Israel

כתובת : שמריהו לוין 16, תל אביב, 6435714, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Karin Howard , Adv

Address: Jabotinsky 27 / 6, GIV'ATAYIM, 5336021, Israel

שם: קארין הווארד, עו"ד

כתובת : זבוטינסקי 27 /6, גבעתיים, 5336021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, sales and promotion of goods and 
services related to tourism, among others in an on-
line manner; Marketing and sales in the fields of 
advertisement and media, among others in an on-line 
manner; Advertisement of businesses and leisure, 
culture, art and entertainment activities including by 
way of indexes in each of these fields, through the 
internet; all included in class 35.

שיווק, מכירה וקידום של מוצרים ושירותים בנושא תיירות, בין 
היתר, באופן מקוון; מסחר ומכירות בשטחי פרסום ומדיה, בין 
היתר באופן מקוון ; פרסום בתי עסק ופעילויות פנאי, תרבות, 
אומנות ובידור לרבות במסגרת אינדקסים יעודיים בכל תחום 

ותחום באמצעות אתר אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.         
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corporate resistance metric

Trade Mark No. 277268 מספר סימן

Application Date 12/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAZEBOLT TECHNOLOGIES  LTD שם: מייזבולט טכנולוגיות בע"מ

Address: Alumot 12, GIV'ATAYIM, Israel כתובת : אלומות 12, גבעתיים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software systems for 
providing cyber security to companies, industries and 
government agencies;  DDoS Mitigation systems; 
computer Intrusion prevention Systems; computer 
Intrusion detection systems; Spam prevention 
systems; Malware detection systems; Phishing 
detection systems; Cyber Risk alerting systems; 
Computer hardware and software systems for 
protecting computer network and computer software; 
all included in class 9.

תוכנה וחומרת מחשב המשמשים לאבטחה קיברנטית (סייבר) 
ומיועדים לחברות, גופים תעשייתיים ורשויות ממשלתיות; 
מערכות להפחתת סיכוני התקפת שירות מבוזרת; מערכות 
למניעת חדירות מחשב; מערכות לזיהוי חדירות מחשב; 
מערכות למניעת ספאם; מערכות לזיהוי תוכנות זדוניות; 
מערכות לזיהוי דיוג; מערכות להתראה בדבר סיכונים 

קיברנטים; מערכות תוכנה וחומרה לצורך הגנה על רשתות 
מחשב ותוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                        
                                                                                    

                          

Class: 42 סוג: 42

Consulting services in the field of computer security 
and information security; developing and 
implementing customized plans for improving 
computer and data security and preventing illegal 
activity for business and governmental agencies; 
development of security systems and contingency 
planning for information systems; consulting services 
in the field of Cyber security risk understanding; 
Phishing training; maintenance of computer software 
relating to computer security and prevention of 
computer risks; providing consulting services in 
design and development, integration and interfacing 
of computer hardware and software systems and 
networks and computer network architectures; all 
included in class 42.

שירותי ייעוץ בתחום אבטחת מחשבים ואבטחת מידע; שירותי 
פיתוח ויישום של תוכניות מותאמות אישית לצורך שיפור 

אבטחת מחשבים ואבטחת מידע ומניעת פעולות בלתי חוקיות, 
עבור גופים עסקיים וממשלתיים; שירותי פיתוח מערכות 

אבטחה ותכנון קונטינגנציה עבור מערכות מידע; שירותי ייעוץ 
בתחום הבנת סיכוני הסייבר; הדרכה הנוגעת לדיוג; שירותי 
תחזוקה של תוכנות מחשב הנוגעות לאבטחת מחשבים 

ומניעתם של סיכוני מחשבים; שירותי ייעוץ בעיצוב, פיתוח, 
אינטגרציה וממשק של מערכות חומרה, תוכנה, רשתות 

וארכיטקטורה של רשתות מחשב, הנכללים כולם בסוג 42.      
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Trade Mark No. 277271 מספר סימן

Application Date 12/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DANYA COSMETICS LTD שם: דניה קוסמטיקס בע"מ

Address: 16 Hakadar Street, Industrial Area, Natanya, 
42377, Israel

כתובת : רחוב הקדר 16, אזור התעשיה, נתניה, 42377, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zur - Fishman, Law Offices

Address: Gibor Sport Tower, 7 Menachem Begin Street, 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: צור - פישמן, משרד עורכי דין

כתובת : בית גיבור ספורט, רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 52521, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

 Cosmetics, perfumes,soaps, hair lotions, essential 
oils, bath preparations, shower preparations.

תכשירי קוסמטיקה, בשמים, סבונים, תרחיצים לשיער, שמנים 
אתריים, מוצרי אמבט, מוצרי רחצה.                           
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BOWFLEX 

Trade Mark No. 277490 מספר סימן

Application Date 19/08/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nautilus, Inc. 

Address: 17750 SE 6th Way, Vancouver, WA, 98683, 
U.S.A.

(Washington 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: 28 סוג: 28

Manually operated exercise equipment; exercise 
machines and equipment; weightlifting machines; 
weights; dumbbells

ציוד התעמלות המופעל ידנית; מכונות וציוד התעמלות; מכונות 
הרמת משקולות; משקולות; משקוליות.                                 
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Trade Mark No. 277657 מספר סימן

Application Date 26/08/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.                   

Class: 38 סוג: 38

Television broadcasting; cable television 
broadcasting; broadcast of television programs; 
communications by means of television, radio 
broadcasting, satellite transmission, cellular 
telephone communication, facsimile transmission, 
computer transmission, electronic mail, streaming of 
data and message sending; all included in class 38.

שידורי טלוויזיה; שידורי טלוויזיה בכבלים; שידור תוכניות 
טלוויזיה; תקשורת באמצעות טלוויזיה, רדיו, לווין, סלולר, פקס, 
מחשבים, דואר אלקטרוני, הזרמת מידע (סטרימינג), ושליחת 
הודעות; הנכללים כולם בסוג 38.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services and cultural activities; namely 
entertainment and entertainment programs by 
television,  radio, cellular and internet (including 
providing on-line videos);  production of television 
programs and game shows, films and radio, cellular 
and internet programmes (online programs); 
entertainment information;
organization and production of competitions, shows, 
performances and exhibitions, for cultural purposes; 
game services provided on-line from a computer 
network; all included in class 41.

שירותי בידור ופעילויות תרבות; דהיינו בידור ותוכניות בידור 
באמצעות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט (לרבות באמצעות 
צפייה בוידיאו אונליין); הפקת תוכניות טלוויזיה ושעשועוני 
טלוויזיה, סרטים, ותוכניות באמצעות רדיו, סלולר ואינטרנט 
(תוכניות אונליין); מידע בתחום הבידור; ארגון והפקה של 

תחרויות, מופעים, הופעות ותערוכות, בתחום הבידור; שירותי 
משחק מקוונים הניתנים באמצעות מערכות מחשב ואינטרנט; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

If the Hebrew version of the list of goods and 
services, or any part thereof, is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות והשירותים, או חלק 
ממנו, אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם 

לנוסח באנגלית.

Ownersבעלים

Name: Endemol Israel Ltd. שם: אנדמול ישראל בע"מ

Address: 12 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : ראול וולנברג 12, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

כן

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
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.Journal" No")("יומן" מס' 05/2011

233438

.Journal" No")("יומן" מס' 11/2012

239294 239295

.Journal" No")("יומן" מס' 05/2013

244662 244663

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2014

247428

.Journal" No")("יומן" מס' 05/2014

250509

.Journal" No")("יומן" מס' 08/2014

249097

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 04/2015

245747 246125 247474 248725 250886 251311 252014 252129 
252975 253319 253364 253373 254110 254189 254221 254236 
254545 254749 254789 254802 254810 254909 255087 255122 
255123 255652 255829 255941 255965 255996 256108 256149 
256215 256238 256264 256285 256288 256291 256293 256295 
256297 256301 256456 256457 256466 256483 256494 256504 
256664 256698 256885 256911 256914 256953 257071 257074 
257210 257300 257351 257514 257529 257530 257542 257598 
257621 257695 257711 257762 257849 257957 257964 257999 
258007 258166 258239 258300 258328 258374 258379 258418 
258419 258501 258515 258594 258599 258611 258612 258613 
258617 258618 258657 258679 258739 258829 258847 258850 
258893 258897 258914 258926 259078 259093 259094 259097 
259146 259147 259189 259247 259273 259291 259292 259333 
259417 259418 259546 259581 259648 259649 259740 259747 
259751 259772 259775 259776 259777 259779 259781 259783 
259784 259836 260058 260091 260092 260093 260094 260115 
260312 260416 260441 260547 260623 260744 260762 260766 
260876 260998 261000 261002 261024 261031 261036 261037 
261048 261049 261055 261056 261096 261124 261125 261126 
261127 261130 261131 261132 261133 261136 261138 261141 
261144 261151 261167 261191 261195 261196 261197 261200 
261201 261207 261208 261215 261216 261220 261221 261222 
261223 261224 261226 261228 261229 261230 261236 261238 
261240 261242 261245 261247 261248 261249 261251 261252 
261266 261267 261270 261271 261272 261274 261276 261284 
261288 261289 261299 261310 261316 261318 261319 261320 
261321 261322 261324 261325 261326 261327 261329 261334 
261336 261338 261339 261340 261341 261342 261343 261344 
261345 261351 261352 261353 261354 261374 261375 261380 
261391 261392 261403 261405 261421 261422 261423 261424 
261425 261428 261430 261459 261460 261461 261466 261467 
261468 261471 261472 261473 261474 261479 261482 261483 
261484 261485 261486 261487 261488 261489 261490 261491 
261492 261493 261494 261495 261497 261498 261499 261502 
261504 261505 261514 261515 261516 261517 261521 261524 
261532 261543 261544 261545 261547 261548 261554 261555 
261560 261562 261569 261571 261575 261576 261577 261578 
261579 261581 261583 261586 261588 261589 261590 261593 
261602 261607 261612 261615 261616 261617 261631 261634 
261635 261636 261638 261640 261641 261643 261645 261646 
261647 261648 261649 261650 261652 261653 261654 261655 
261658 261660 261661 261662 261664 261665 261667 261668 
261671 261672 261678 261679 261680 261681 261685 261687 
261688 261692 261694 261696 261700 261701 261704 261705 
261707 261708 261709 261715 261717 261718 261721 261727 
261728 261729 261730 261732 261733 261736 261737 261738 
261744 261745 261748 261752 261753 261754 261755 261760 
261762 261766 261785 261787 261788 261792 261793 261794 
261799 261800 261801 261802 261804 261848 261880 261881 
261882 261886 261888 261889 261891 261922 261933 261934 
261965 261971 261980 261991 261998 262003 262010 262013 
262024 262164 262345 262550 262944 263167 263168 263169 
263171 263172 263176 263177 263204 263526 263584 263588 
263638 264098 265155 265179 265346 265362 265522 265649 
266522 267688 267734 267855 268118 268163 268182 269024 
270258 270535 271298 271328 271468 271763 272356 272586 
272919 273086 273087 273280 273297 273303 273310 273477 
273493 273657 273708 273818 273823 273825 273936 273948 

273950

רשות לשימוש בסימני מסחר
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251136

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Chivas Brothers Limited

Paisley, Renfrewshire, Scotland, United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

271104

רייף את רייף, עו"ד

רח' גיבשטיין יהושע 72/2 ,   ראשון לציון

Reif & Reif, Adv.

INTAFIT

אינטפיט 

רעננה, ישראל

Gibstien yehoshua ,   Rishon Le zion 72/2

82222 119027 121860 156898 214298 214299 224234

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

LES LABORATOIRES SERVIER

92284 Suresnes Cedex, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

723 3820 5992 9929

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

SANDEMAN JEREZ, S.L.

11403 Jerez de la Frontera, Spain

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered
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723 3820 5992 9929

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Sogrape Vinhos S.A.

Vila Nova de Gaia, Portugal

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

251730 251910 251911

 , 

Strauss Dairy Ltd

Nahariya, Israel

 , 

113379 113477

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

ROOTS ULC

Toronto, Ontario, Canada

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

118004 154460

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

dompe farmaceutici S.p.A.

I-20122 Milano (MI), Italy

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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12333

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

NUTRIMAINE

Faverolles 80500, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

132389 132390

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Carphone Warehouse Europe Limited

London W3 6RS, United Kingdom

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

134439

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Senior IP GmbH

8200 Schaffhausen, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

139250 139251 139252 139253 139254 139255 139256 139257 208320 208321 208322 
208323 208324 208325 208326 208327 208328

זאב ליאונד ושות', עו"ד

ת.ד. 29765 ,   תל אביב

Zeev Liond & Co., Adv.

HA'ARETZ DAILY NEWSPAPER LTD.

הוצאת עתון הארץ בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 29765 ,   Tel Aviv
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156106 158164 215618 217608 219797 219921 221580 232040 232781 232782 233699

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Rixensart, Belgium

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

17154 83722 105623 124217 129542 129543 137218 216974 216975 216976 216996 
216997

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Bayer East Coast LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

New Jersey, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

181423

פרייס פלינר עורכי דין

רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2 ,   רמת גן

Price Plinner Lawyers

Zeev Shimon and Sons (1995) Ltd.

זאב שמעון ובניו (1995) בע"מ

פתח תקוה, ישראל

35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2 , Ramat 
Gan

181466

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Aymerich Inver, S.L.

Elche Parque Empresarial, Spain

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan
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182796 182797 185028

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Maersk Line A/S

12363 Copenhagen K, Denmark

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

187903

סורוקר-אגמון, עו"ד

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

CBY Holdings, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Boston, Massachusetts 02199, U.S.A.

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

203327

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

YummiEarth, Inc. ; (New Jersey Corporation)

Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

207700 207701 247001 247002 247003

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje, Sweden

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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218301

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

F. Hoffmann-La Roche AG

4070 Basel, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

22575 22576 101091 101092

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח, דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

CCL Label, Inc. ; (Delaware Corporation)

Framingham, Massachusetts, U.S.A.

Amot Bituach Tower, 48 Menachem Begin 
Rd. , Tel Aviv

232935

Entegris, Inc. ; (Delaware Corporation)

Billerica, MA 01821, U.S.A.

 , 

233382

דרור חייק - משרד עורכי דין

ת.ד. 26 ,   עפולה

Dror Hayik - Law Office

EL-KOL ELECTRONIC LTD.

אל-כל סחר אלקטרוני בע"מ

נצרת עלית, ישראל

P.O.B. 26 ,   Afula
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237118

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Samsonite IP Holdings S.a r.l.

L-1931 Luxembourg, Luxembourg

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

237863 238844 238847 241610

Multibrands International Ltd ; (England and Wales A 
company)

Low Moor, Bradford BD12 0EJ, United Kingdom

 , 

239017 239343

Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostiou 
"Likerovodochny zavod "Saransky"  ; Limited Liability 

Company

RU-430003 Saransk, Russian Federation

 , 

241276

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Delta Electronics, Inc.

Taiwan, People's Republic of China

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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241592

Rymco International AG

CH-6300 Zug, Switzerland

 , 

241612

Limited Liability Company "August"

RU-196158 Saint-Petersburg, Russian Federation

 , 

242012

ITALSERVICES spa

I-35010 SAN PIETRO IN GU (PD), Italy

 , 

243968

BIC GRAPHIC EUROPE SA ; (Sociedad anonima)

E-43006 Tarragona, Spain

 , 
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245153 245157

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

ONCOGENEX TECHNOLOGIES INC.

Vancouver, British Columbia V6H 4B1, Canada

P.O.B 2499 ,   Tel Aviv

249361 249362

QIOTTI S.A.

07009 Palma de Mallorca, Spain

 , 

250396 255628 255629

 WILLIAM GRANT & SONS IRISH BRANDS LIMITED ; 
(Ireland Limited Liability Company)

Dublin 2, Ireland

 , 

250684

RANCILIO GROUP SPA

I-20010 VILLASTANZA DI PARABIAGO (MI), Italy

 , 

ט"ז אלול תשע"ה - 94531/08/2015



251922 257076

LKF Materials A/S ; Denmark Joint Stock Company  

DK-5900 Rudkøbing, Denmark

 , 

252019

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Manoush SAS

75002 Paris, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

254060 254884 254887

TM25 Holding B.V.

NL-1114 AN AMSTERDAM-DUIVENDRECHT, 
Netherlands

 , 

256153

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. ; (Belgium Société 
anonyme)

B-1330 Rixensart, Belgium

 , 
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256174

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

GOLAN TELECOM INTERNATIONAL LTD

גולן טלקום בינלאומי בע"מ ; חברה פרטית

תל אביב, ישראל

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

256268

OOGAA Home LLC ; limited liability company Florida, 
United States of America 

Port Orange FL 32128, U.S.A.

 , 

256651

Merck KGaA ; (Germany KGaA)

64293 Darmstadt, Germany

 , 

259480

THE RAKE PTE. LTD.

Singapore 159552, Singapore

 , 
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260260

Pandora Jewelry, LLC ; Maryland Limited Liability 
Company

Columbia MD 21046, U.S.A.

 , 

260367

CHINA INFOTEC (LUXEMBOURG) S.A. ; (Limited 
company Luxembourg)

L-1528 GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, 
Luxembourg

 , 

260945

Akamai Technologies, Inc. ; (Delaware Corporation)

Cambridge MA 02140, U.S.A.

 , 

263446

Quorvus Collection Hotels, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Minneappolis MN 55459, U.S.A.

 , 
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29707

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Meda AB

SE-170 09 Solna, Sweden

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

31208 31527 31528 91538 91771 91772 91774 175814

סבאח, דלי ושות', עו"ד

ת.ד. 12960 ,   נצרת עילית

Sabbah Dalli & Co., Adv.

ISSA ARTOL LTD

עיסא ערטול בע"מ 

נצרת עלית, ישראל

P.O.B. 12960 ,   Nazarat Illit

41756 95295

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Cisco Technology, Inc. ; (California Corporation)

San Jose, California 95134, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

49502 55627

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Kocide, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Columbia, MD 21046, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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50721 50722

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Covalence Specialty Adhesives LLC ; (Delaware 
Limited Liability Company)

Franklin, Massachusetts 02038, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

74254

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

The Secretary of State for Health

London SW1A 2NS, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

94945 129206 134781

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Balel S.A.

L-1520 Luxembourg, Luxembourg

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

95719

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

HELEN OF TROY LIMITED

Belleville, St. Michael, Barbados

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

העברת בעלות חלקית

PARTIAL CHANGE OF OWNERSHIP
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255298

Denard Ltd. ; (VG limited liability company)

(BVI) Limited, P.O.Box 3175, Road Town, Tortola, 
Virgin Islands

 , 

277813

MODERN STYLE PTE LTD ; (Singapore limited liability 
company)

Singapore 068809, Singapore

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

257730

Denard Ltd. Offices of Aleman, Cordero, Galindo & Lee 
Trust (BVI) Limited ; (VG Limited liability company)

Road Town, Tortola, Virgin Islands

 , 

277585

SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD. ; 
(Singapore limited liability company)

Singapore 068809, Singapore

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership
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שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

254949

תדביק בע"מ

TADBIK LTD.

שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

102828 156646 156647 175889 175890 218916 219125 219126 228735 228736

מ.ד.ק. ניהול סחר ושיווק חיפה בע"מ

M.D.K. Management Trade and Marketing Haifa Ltd.

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

100268

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Prometheus Global Media, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

151104

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

NYSE MKT LLC ; (Delaware Limited Liability Corporation)

173971 184326

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

INFOBLOX INC. ; (Delaware Corporation)
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184659

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

COMPAGNIE POUR LE HAUT COMMERCE

202764 202766

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SANTA CRUZ BICYCLES, LLC ; (California Limited Liability Company)

222376 222389

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

סייוואק בע"מ

Scivac Ltd.

222450

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BARAZZA S.R.L.

231053 231064

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Benta Berry (PTE.) Ltd.
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233082 233083

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Teva Pharmaceuticals International GmbH

235598

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GROTECH GMBH ; (Germany GmbH)

239127

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Alco Valves Group Limited ; (United Kingdom Limited Company)

239784

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Silpada Designs, Inc.

244944 246971

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

 GENERAC MOBILE PRODUCTS S.R.L. ; (Italy Limited Liability Company)
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248778

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

IMA Dairy & Food Holding GmbH ; (Germany limited liability company)

250799

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TMC Italia S.p.A. ; (Italy Joint Stock Co.)

251154

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

rewardstyle, Inc. ; (Texas, United States Corporation)

251242

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Private Joint Stock Company "ALEF-VINAL" ; (Ukraine Private Joint Stock Company)

252293

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VICENZI S.P.A. ; (ITALY Joint Stock Company)
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258126

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

CAMPARI AMERICA LLC ; (Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

261308

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

JDSU Ultrafast Lasers AG ; (Aktiengesellschaft)

261692

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Guangdong Enaiter Electrical Appliances Co., Ltd. ; (P.R. China Corporation)

26349

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Manitou Americas, Inc. ; (Wisconsin Corporation)

264600

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Bridge Group GmbH ; (Austria GmbH)
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29599 29600 54274 54275 110808

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VERSALIS S.p.A.

5352 5357 16634 16635 16638 16639 16640 16641 16643 16645 
16647 16648 16846 16847 17717 17718 17719 17720 18358 
18359 18744 18745 18746 23062 23063 23066 23068 26864 
30384 30385 44024 44344 44345 56696 74090 83561 99367 

99559 101600 107838 107839 107840 116344 116396 121940 
126772 128832 137086 138714 145683 147087 149499 154169 
154657 154872 159784 159973 160396 162616 166918 174938 
175125 175126 175127 175128 178810 178811 178812 182899 
189698 189699 189700 191049 194698 196275 196276 196277 
197720 198996 198997 199938 199939 199940 200010 206120 
206445 206932 206933 211870 211871 211872 211873 211874 
211875 211876 211877 211878 211879 211880 211881 211882 
211883 211884 212965 212966 212967 212968 215826 215827 
215828 215829 219443 219445 220697 228517 228518 229643 
229647 229648 229750 229754 229785 230219 230221 231901 

232365

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Koninklijke Philips N.V.

60260 176410 193006 193008

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MANDARINA DUCK S.p.A.

74134 79591 208659 219410

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Zoetis Services LLC ; (Delaware Limited Liability Company)
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93612 103598

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PERFUMES Y DISENO COMERCIAL, S.L.

95399

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MAGLIEFICIO EMMEBIVI S.R.L.

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

144316 144317 144318 144319 144320 144321 164219 164220

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Medi-Physics, Inc. ; (Delaware Corporation)

19782

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

AMPEX  CORPORATION ; (Delaware Corporation)

249273

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Amazon Technologies, Inc. ; (Delaware Corporation)
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258546 258547 258683 258684 258685 258687 267767

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SoulCycle Inc. ; (Delaware Corporation)

26335 37048 62164 102622 105720 105721 105724 105725 
136955 137641 137642 137643 160834 166537 198126 198127 

208658 208891 208892 208893 208894

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Zoetis Services LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

42300 63448 79747 173972 194999

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Zoetis  Services LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

82846

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Sunbeam Products, Inc. ; (Delaware Corporation)

83247 114744 132096 132097 132237 132238 143809 149188 
150132 165994 169917 177849 192015 195018 195019 195358 

195359 195360 236713

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Zoetis Services LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS
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101068 114575 181082 94709 187581 189492 199903 233121 242258 256342

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

250 Coromar Drive  Goleta, California , 
93117 , U.S.A.

107041 126345 148855 182471

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kanaalpad 61  7321 AN Apeldoorn , 
Netherlands

12371

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Emila Skody 2922/1, Jizni Predmesti  301 00 
Plzen , Czech Republic

181748

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Piazza Cavour, 8  53024 Montalcino (SI) , 
Italy

182748 182749

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1515 Commerce Drive, Suite C  Midland, MI 
48642 , U.S.A.

193788

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Carretera N-IV, kilometro 388  14610 Alcolea 
(Cordoba) , Spain

ט"ז אלול תשע"ה - 96031/08/2015



193960 193961 193962 215541 215542 215544 215546 216461 216462 220137 222702 
222704 222705 222706 248724

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

שדרות המקצועות 13, מרכז עינב  מודיעין , 71700 , 
ישראל

13 Shdrot Hamiktsoot, Einav Center  Modiin , 
71700 , Israel

202356 202357

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Tegernseer Landstrasse 165  81539 
München  , Germany

222181 222184 222187 230859

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Golda Meir 3  Nes Ziona , 7403648 , Israelגולדה מאיר 3  נס ציונה , 7403648 , ישראל

233082 233083

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Schlüsselstrasse 12  CH-8645 Jona , 
Switzerland

233924 236494 262183

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

12 Heolleung-ro, Seocho-Gu  Seoul 137-938, 
Republic of Korea

235509

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1245 Rosemont Drive, Suite 140  Indian Land 
SC 29707, U.S.A.

ט"ז אלול תשע"ה - 96131/08/2015



235598

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Langenhansen 10-12  74744 Ahorn, 
Germany

236463 240197

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4700 Exchange Court, Suite 300  Boca 
Raton, Florida 33431, U.S.A.

238018

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

51 avenue du Maréchal Leclerc  F-49300 
CHOLET, France

238139

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3 allée Thérésa  F-92600 Asnières sur Seine, 
France

238311 252702

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Blvd. Vitosha No.137, apt. 17  BG-1408 
Sofia, Bulgaria

239508

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

240 Blackfriars  London SE1 8NW, United 
Kingdom

ט"ז אלול תשע"ה - 96231/08/2015



239759

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Westerdoksdijk 423  NL-1013 BX Amsterdam 
, Netherlands

24156 24157 56550 56551 94430

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Shimogyo-ku, Kyoto-shi  Kyoto 600-8530 , 
Japan

242524

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

122-126 Tooley Street  London SE1 2TU, 
United Kingdom

245444

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Ermanno Casoli, 2  I-60044 Fabriano 
(AN), Italy

247739 247740

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Lavoratori Autobianchi, 1  I-20832 Desio 
(MI), Italy

248102

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Yellow Sea No.1 Road, Chemical Industry 
Park  Rudong Coastal Economic 
Development Zone, People's Republic of 
China

ט"ז אלול תשע"ה - 96331/08/2015



250799

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Paleocapa, 1  I-20121 Milano, Italy

251976

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Polarisavenue 1  NL-2132 JH Hoofddorp, 
Netherlands

258093 260704

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6 Av. Réaumur  F-92140 CLAMART, France

259403

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Emila Škody 2922/1, Plzeň  CZ-301 00 Jižní 
Předměstí, Czech Republic

259637

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Piazza Della Scala, 5  I-20121 Milano, Italy

259794

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku  
Tokyo 130-8602, Japan

26387 76428 103248 248475 248476

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Oude Utrechtseweg 22-24  3743KN Baarn , 
Netherlands

ט"ז אלול תשע"ה - 96431/08/2015



26521 62209

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Weinbergstrasse 63  72800 Eningen unter 
Achalm , Germany

50649

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

25 Rue Madeleine Vionnet  93300 
AUBERVILLIERS , France

53433 53434 53435 164931 165039 183896

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

475 Park Avenue  New York,  New York , 
U.S.A.

94526

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1550 Utica Avenue South, Suite 100  
Minneapolis, Minnesota  , 55416 , U.S.A.

94613 94614 94615 94616 212195 231779 239269

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7459 S. Lima Street  Englewood, Colorado 
80112 , U.S.A.

94731

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4300 West Cypress Street, Suite 600  
Tampa, Florida , 33607 , U.S.A.

ט"ז אלול תשע"ה - 96531/08/2015



חידושים
RENEWALS

801 5155 12389 12390 26362 26521 26523 26524 26543 26544 26545 26546 
26582 26583 26586 26618 26649 26667 26676 49525 50637 50638 50639 50640 
50641 50642 50643 50644 50645 50646 50649 50700 50701 50709 50746 50774 
50775 50780 50814 50909 50911 50912 50922 51025 51027 51063 51073 51087 
51128 51199 51214 91193 91230 91231 91232 91233 92898 92899 93601 93602 
93603 93682 93778 93779 93962 93963 93995 94021 94078 94089 94200 94217 
94240 94251 94267 94276 94285 94289 94290 94295 94299 94309 94310 94319 
94328 94360 94407 94412 94437 94491 94506 94526 94527 94541 94555 94558 
94611 94613 94614 94615 94616 94631 94640 94641 94642 94643 94646 94647 
94648 94677 94678 94679 94763 94767 94768 94785 94828 94859 94860 94861 
94862 94863 94864 94898 94899 94964 94966 94967 94999 95025 95026 95030 
95046 95078 95099 95100 95101 95105 95116 95132 95133 95134 95153 95154 
95155 95156 95157 95175 95191 95240 95248 95249 95264 95268 95295 95339 
95371 95372 95373 95374 95376 95378 95379 95380 95381 95392 95399 95410 
95436 95437 95438 95439 95442 95467 95551 95554 95576 95577 95582 95719 

95735 179305 179529 179530 179531 179532 180322 180401 181125 181829 
181935 181936 181937 182245 182246 182304 182307 182308 182309 182371 
182380 182385 182390 182598 182731 182758 182759 182760 182761 182762 
182763 182764 182778 182781 182803 182804 182805 182806 182807 182808 
182825 182858 182870 182917 182979 183041 183043 183055 183056 183057 
183058 183083 183099 183100 183103 183142 183143 183147 183157 183165 
183185 183225 183249 183250 183256 183266 183269 183274 183292 183303 
183313 183317 183320 183325 183355 183356 183357 183358 183360 183361 
183364 183365 183371 183374 183434 183435 183455 183460 183467 183468 
183500 183507 183508 183523 183524 183538 183539 183540 183552 183553 
183611 183612 183615 183616 183673 183676 183688 183692 183713 183747 
183753 183756 183757 183758 183759 183760 183787 183790 183794 183811 
183812 183813 183814 183829 183831 183896 183928 183948 183973 183982 
183983 183994 183995 183996 184008 184009 184010 184026 184027 184028 
184054 184095 184135 184154 184171 184172 184174 184175 184176 184177 
184178 184179 184180 184181 184182 184183 184184 184206 184207 184208 
184214 184232 184276 184288 184289 184307 184326 184330 184332 184333 
184334 184339 184340 184395 184430 184431 184437 184438 184439 184491 
184492 184493 184494 184495 184496 184497 184498 184499 184500 184525 
184528 184537 184538 184541 184566 184569 184602 184622 184624 184626 
184628 184629 184632 184633 184639 184659 184663 184664 184730 184731 
184732 184733 184762 184763 184764 184767 184768 184770 184771 184772 
184773 184792 184794 184799 184815 184816 184875 184886 184892 184893 
184894 184980 184986 185001 185006 185010 185011 185012 185015 185016 
185017 185019 185036 185044 185045 185046 185065 185066 185067 185068 
185069 185070 185117 185119 185120 185146 185158 185159 185160 185173 
185175 185195 185224 185232 185247 185263 185264 185296 185303 185334 

185352 185396 185403 185465 243269 248296 260068
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

26334 26335 26347 26371 26376 26392 50600 50623 50658 50673 50674 50678 
50686 50687 50691 50704 93954 93955 93960 93982 93985 93986 93987 93990 
93997 94000 94001 94002 94003 94006 94030 94031 94032 94036 94038 94039 
94041 94047 94048 94053 94055 94057 94059 94087 94094 94095 94102 94103 
94105 94106 94111 94114 94116 94120 94133 94134 94135 94144 94145 94146 
94150 94154 94155 94157 94158 94161 94173 94174 94175 94176 94178 94179 
94180 94181 94182 94183 94184 94185 94186 94187 94188 94194 94195 94196 
94197 94198 94203 94205 94207 94208 94213 94219 94220 94221 94223 94224 
94229 94242 94246 94248 94249 94250 94270 94271 94277 94278 94282 94283 
94326 94327 94336 94337 94338 94348 94349 94352 94353 94355 94370 94371 

94383 94390 94391 94392 94394 94408 94414 94433 182594 182597 182612 
182638 182640 182641 182645 182650 182651 182652 182697 182698 182699 
182701 182702 182709 182722 182726 182727 182728 182729 182730 182732 
182737 182739 182741 182742 182745 182749 182757 182772 182777 182779 
182780 182783 182785 182789 182790 182794 182795 182796 182797 182821 
182824 182827 182830 182831 182832 182833 182840 182841 182843 182844 
182848 182851 182852 182853 182860 182865 182866 182867 182869 182871 
182873 182874 182875 182876 182877 182878 182879 182880 182881 182884 
182885 182886 182887 182888 182889 182898 182899 182900 182902 182903 
182905 182906 182907 182908 182913 182914 182915 182916 182918 182919 
182921 182922 182923 182924 182925 182926 182927 182929 182931 182932 
182933 182934 182935 182936 182943 182944 182946 182947 182948 182949 
182951 182953 182954 182955 182956 182959 182960 182961 182964 182965 
182966 182967 182968 182969 182970 182971 182972 182973 182974 182975 
182976 182978 182987 182988 182989 182991 182992 182999 183000 183004 
183010 183018 183020 183021 183022 183023 183024 183026 183030 183031 
183032 183035 183036 183037 183038 183039 183042 183044 183050 183051 
183052 183053 183054 183059 183060 183061 183063 183064 183065 183069 
183070 183071 183072 183073 183074 183075 183076 183079 183085 183089 
183090 183091 183092 183093 183109 183110 183111 183112 183116 183119 
183120 183121 183122 183123 183124 183125 183126 183127 183128 183129 
183130 183131 183132 183133 183134 183135 183136 183139 183151 183152 
183154 183159 183160 183166 183171 183180 183181 183186 183190 183192 
183193 183194 183195 183208 183209 183210 183221 183223 183224 183229 
183230 183231 183235 183237 183238 183239 183241 183242 183243 183244 
183245 183246 183247 183248 183251 183252 183253 183254 183261 183276 
183277 183278 183279 183280 183281 183282 183283 183284 183285 183294 
183295 183296 183297 183298 183299 183300 183301 183306 183326 183327 
183328 183329 183366 183367 183368 183369 183422 183423 183424 183425 
183426 183427 183428 183429 183430 183431 183432 183434 183435 183436 

183437
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

12061 12076 12094 12095 25558 25562 25571 25588 25591 25593 25599 25633 
25643 25645 25665 49409 49432 49442 49446 49447 49468 49471 49475 49476 
49492 49496 49510 49515 49517 49522 49524 49527 49530 49532 90244 90883 
91007 91008 91009 91010 91014 91016 91019 91020 91026 91036 91037 91053 
91054 91056 91058 91059 91060 91061 91065 91066 91068 91069 91070 91074 
91075 91080 91084 91085 91103 91105 91107 91126 91127 91128 91129 91130 
91135 91160 91163 91170 91171 91172 91178 91179 91200 91204 91205 91206 
91207 91208 91209 91210 91212 91227 91242 91243 91245 91246 91247 91251 
91252 91253 91265 91266 91267 91270 91272 91273 91274 91285 91295 91303 
91304 91305 91307 91308 91310 91324 91325 91327 91331 91340 91341 91342 
91343 91344 91345 91346 91351 91354 91355 91356 91357 91358 91359 91372 

91376 91382 91384 91399 91403 91409 91421 91422 177937 177993 177995 
177998 178016 178017 178018 178019 178020 178053 178054 178055 178056 
178064 178065 178066 178067 178068 178069 178070 178071 178072 178082 
178086 178087 178089 178090 178092 178094 178103 178116 178117 178118 
178119 178120 178127 178128 178130 178136 178137 178138 178139 178141 
178143 178144 178145 178146 178147 178154 178155 178157 178158 178159 
178160 178161 178162 178165 178166 178168 178169 178170 178171 178172 
178173 178174 178176 178177 178178 178179 178180 178182 178183 178184 
178185 178186 178187 178188 178189 178191 178192 178194 178197 178199 
178200 178201 178212 178214 178215 178216 178217 178218 178219 178220 
178221 178225 178228 178231 178232 178233 178234 178235 178236 178237 
178238 178239 178240 178241 178242 178243 178250 178251 178253 178254 
178255 178260 178268 178269 178270 178271 178272 178273 178274 178275 
178276 178277 178278 178279 178280 178291 178295 178297 178300 178305 
178306 178307 178309 178310 178311 178312 178313 178315 178316 178317 
178319 178320 178321 178328 178329 178330 178331 178346 178347 178349 
178350 178355 178360 178361 178362 178363 178370 178373 178374 178375 
178376 178377 178378 178383 178384 178385 178386 178387 178392 178393 
178394 178395 178399 178400 178401 178406 178407 178408 178414 178416 
178417 178418 178419 178420 178421 178422 178423 178424 178425 178426 
178427 178428 178429 178430 178431 178432 178433 178436 178440 178443 
178444 178445 178447 178460 178461 178462 178463 178466 178467 178471 
178474 178475 178478 178481 178482 178485 178488 178489 178496 178499 
178500 178503 178506 178507 178510 178512 178515 178516 178521 178524 
178525 178529 178532 178533 178540 178541 178545 178548 178549 178570 
178572 178573 178580 178584 178592 178593 178594 178595 178596 178597 
178598 178599 178602 178604 178606 178607 178608 178610 178612 178613 
178614 178616 178617 178618 178619 178620 178626 178631 178650 178651 
178652 178653 178659 178661 178666 178674 178675 178682 178683 178687 
178689 178691 178695 178696 178697 178698 178699 178702 178704 178711 
178712 178715 178716 178719 178720 178726 178729 178730 178731 178735 
178736 178738 178745 178747 178756 178757 178763 178766 178770 178774 
178778 178779 178786 178787 178788 178789 178790 178791 178792 178793 
178794 178795 178797 178800 178802 178803 178804 178805 178815 178816 
178817 178818 178819 178820 178824 178825 178827 178864 178867 178868 

239193 239198

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

107830

M. SCHACK ENGEL A/S
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140219

PAZKAR LTD.

פזקר בע"מ

151574 151575 151576 151577 151578 151579

Unilever PLC

163798 163799

SHEFA FRANCHISES LTD.

שפע זכיונות בע"מ

166319 169053

Aroma Holdings Ltd.

ארומה הולדינגס בע"מ

207912

CREATIVE DESIGN FZ, LLC

257032

Aldi  Einkauf GmbH & Co. oHG

257846

Shternman Food LTD

שטרנמן מזון בע"מ

261053

Gemology Headquarters International, LLC

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

173437 208117 208119 208121 208124 208128 208131 242783 247525 252901 
252914 255298
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רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

Jacob Alaluf 174039יעקב אללוף 

Jacob Alaluf 174041יעקב אללוף 

ESPN, Inc. 174523

ESPN, Inc. 174524

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

172530

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

equipment for dissemination, transmission, 
recording or reproduction of visual and/or audio 
content, and/or audiovisual content; set-top 
boxes; audio and/or visual and/or audio visual 
content, music, sounds, images, text and 
information for dissemination through 
communication equipment; data processing 
equipment; computers; computer programmes; 
computer software and computer programs for 
distribution to, and for use by, viewers, for the 
viewing, purchase of goods, interactive television 
or interactive games and/or quizzes; electronic 
publications; games, computer games; 
computervideo games; video screens; video 
rojectors; tapes, discs and wires, CD ROMs, 
cards, digital audio and video compression files, 
JPEGs; magnetic data carriers; cassettes and 
cartridges, all adapted for use with the aforesaid 
tapes; integrated circuit cards, memory carriers, 
recording media, mp3 players; mp3 readers; 
telephone ring tones (downloadable); automatic 
vending machines and mechanisms for coin 
operated apparatus; calculating machines; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; leather 
cases for holding mobile phones; all included in 
class 9.

סוג: 9

ציוד להפצה, העברה, הקלטה או שחזור של תוכן, חוזי או 
שמע, ו/או תוכן אודיוויזואלי; התקני סטטוופ בוקסס; תוכן 
שמע ו/או חוזי ו/או אודיווויזואל, מוזיקה, צלילים, דמויות, 
טקסט ומידע להפצה באמצעות ציוד תקשורת; ציוד לעיבוד 
מידע; מחשבים; תוכניות מחשב; תוכנות מחשב ותוכניות 
מחשב להפצה של, שימוש על ידי, צופים, לצפייה, רכישה 

של טובין, טלויזיה אינטראקטיבית ומשחקים 
אינטראקטיביים ו/או חידונים; פרסומים אלקטרוניים; 

משחקים, משחקי מחשב; משחקי וידאו מחשב; מסכי וידאו; 
מקרני וידאו; סרטים, דיסקים וכבלים; סי.די. רום, כרטיסים, 
קבצי דחיסה דיגיטל אודיו ווידאו; ג'יי פגס; נושאי נתונים 
מגנטיים; קלטות ומחסניות, כולם מותאמים לשימוש עם 

הטובין הנ"ל; כרטיסי מעגלים משולבים, נשאי זכרון, מקליטי 
מדיה, נגני MP3; קוראי MP3; רינגטוני טלפון (ניתנים 
להורדה); מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור 

מכשירים המופעלים על ידי מטבע; מכונות חישוב; חלקים 
ומתאמים עבור כל הטובין הניזכרים לעיל;  מארזי עור 

להחזקת טלפונים ניידים; הנכללים בסוג 9.                       
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231709

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of viral diseases, auto- 
immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro - 
intestinal diseases, infection-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; all 
included in class 5.  

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול של מחלות ויראליות, מחלות 
אוטו- אימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו- וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית, כאב, מחלות דרמטולוגיות, 

מחלות של מערכת העיכול, מחלות זיהומיות, מחלות 
מטבוליות, מחלות אונקלוגיות, מחלות אופתלמיות ומחלות 

בדרכי הנשימה; הנכללים כולם בסוג 5. 
 

                                                                                
                                                                                

                            
238775

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Wired telephone sets; wireless telephone sets; 
portable communications apparatus namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and 
personal digital assistants (PDA); mobile phones; 
MPEG audio layer-3 (MP3) players; television 
receivers; remote control devices for television; 
electronic chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus (USB) drives; 
digital media broadcasting (DMB) players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera 
batteries; electronic photo albums; digital picture 
frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; monitors for computer; laptop 
computers; computers; digital versatile disc (DVD) 
players; portable hard disk drives; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound 
or images for use in telecommunications; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; electric audio 
and visual apparatus and instruments; stereos; 
computer application software for mobile phone, 
namely, for mobile phone operating systems, 
sending and receiving information, to provide 
web-based access to applications, products and 
services; computer application software for 
television; computer application software for 
personal computer monitor; digital versatile disc 
(DVD) players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video (AV) receivers for 
home theaters; projectors for home theaters; 
integrated circuits; audio receivers; on-board units 
on vehicle and electronic toll smart cards for easy 
pass in highway; transponders, namely, electronic 
terminals equipped in vehicles for electronic 
commercial transactions; closed-circuit television 
(CCTV) cameras; network monitoring cameras 
namely for surveillance; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; 
inkjet printers; colour printers; printers for use with 
computers; solar batteries; recorded computer 
programmes (programs); downloadable computer 
programs (software); personal computer (PC) 
cameras; digital voice recorders; videocassette 

סוג: 9
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recorders; network monitors; computer software 
for education; electronic notepads (e-notes); tablet 
computers; interactive electronic white boards; 
devices used to download Internet content for 
playback, namely a television set-top box and a 
remote unit therewith; electronic downloadable 
publications; monitors for video conference; 
cameras for video conference; speakers for video 
conference; three dimensional eyeglasses for 
television receivers; DNA chips; dosage 
dispensers; capillary tubes; oxygen transvasing 
apparatus; incubators for bacteria culture; test 
tubes; food analysis apparatus; physical and 
chemical laboratory apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for physics; apparatus 
for automatic chromatography; magnetic agitators; 
pipettes; chemistry apparatus and instruments; 
software for dosimetry purposes in the field of 
radiotherapy; computer software for medical 
purposes; biochips; cell chips; diagnostic chips for 
pharmaceutical purposes; diagnostic chips for 
medical purposes; computer software for diseases 
diagnostics for medical purposes; computer 
software for electronic chart for medical purposes.

239294

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 30

All goods included in class 30, excluding coffee, 
teas and substitutes thereof, sugar, cocoa, iced 
tea, tea-based beverages, coffee flavorings, 
artificial coffee, coffee-based beverages, barley 
and cereal based beverages.

סוג: 30

כל הסחורות בסוג 30, למעט קפה, תה, ותחליפיהם, סוכר, 
קקאו, תה קר, משקאות מבוססי תמציות תה, טעמי קפה, 
קפה מלאכותי, משקאות מבוססי קפה, משקאות מבוססים 
על דגנים ושעורים.                                                       

                                                              
239295

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 30

All goods included in class 30, excluding coffee, 
teas and substitutes thereof, sugar, cocoa, iced 
tea, tea-based beverages, coffee flavorings, 
artificial coffee, coffee-based beverages, barley 
and cereal based beverages.

סוג: 30

כל הסחורות בסוג 30, למעט קפה, תה, ותחליפיהם, סוכר, 
קקאו, תה קר, משקאות מבוססי תמציות תה, טעמי קפה, 
קפה מלאכותי, משקאות מבוססי קפה, משקאות מבוססים 
על דגנים ושעורים.                                                       

                                                              
239381

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Entertainment services in the nature of an on-
going dramatic television program.

סוג: 41
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239697

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular and pulmonary diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
auto-immune disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; all 
the aforementioned goods excluding 
pharmaceutical preparations for gynecology 
diseases, with the exception of pharmaceutical 
preparations for gynecological cancer and for 
gynecological inflammatory diseases, and 
excluding emergency contraception products.

סוג: 5

240976

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computer game software for use with computers 
and video game consoles; downloadable 
computer game software offered via the internet 
and wireless devices; pre-recorded motion picture 
films featuring fantasy.

סוג: 9

240976

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Entertainment services, namely, providing 
information relating to electronic computer games 
via the Internet.

סוג: 41

242326

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 18

Duffel bags; knapsacks; luggage.

סוג: 18

242326

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Belts; boots; caps; footwear; jackets; sandals; 
shirts; shoes.

סוג: 25
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242728

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 19

Paving and building materials; paving and walling 
blocks and bricks; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; but excluding rubber roofing 
membranes and other roofing sealers and 
adhesives and waterproof membranes.

סוג: 19

244398

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 6

Metal junctions for pipes; metal flanges; water-
pipe valves of metal; pipework of metal; 
antiseismic construction materials of metal; 
construction materials of metal; reinforcing 
materials of metal for building; metal hardware; 
reinforcing materials of metal for pipes; nuts of 
metal; industrial water storage tanks (of metal); 
water tanks of metal for household purposes; 
steel buildings; industrial stainless-steel water 
tanks; storage containers of metal; rubber covered 
metal chains for preventing bridge collapse; man-
made garden ponds (metal structures).

סוג: 6

244398

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Construction machines and apparatus; loading-
unloading machines and apparatus; rubber tracks 
for use with crawlers on agricultural machinery; 
rubber tracks for use with crawlers on mining 
machinery; rubber tracks for use with crawlers on 
construction, cargo handling machinery; rubber 
pads to be attached to shoe plates of metal 
crawlers; rubber tracks for use with crawlers on 
snow remover; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; belts for conveyors; transmission 
belts not for land vehicles; belt conveyers; brakes 
for machines; hydraulic hoses, not of metal, for 
use in metal working machines, mining machines, 
construction machines, loading-unloading 
machines, fishing machines, chemical processing 
machines, textile machines, food processing 
machines, beverage processing machines, 
lumbering machines, woodworking machines, 
veneer or plywood making machines, pulp making 
machines, papermaking machines, papermaking 
machines, printing machines, bookbinding 
machines, agricultural machines, shoe making 
machines, leather tanning machines, tobacco 
processing machines, glassware manufacturing 
machines, painting machines, packaging or 
wrapping machines, plastic processing machines, 
semiconductor manufacturing machines, rubber 
goods manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 

סוג: 7
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machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; non-metallic hoses for 
transferring hydraulic power in metal working 
machines, mining machines, construction 
machines, loading-unloading machines, fishing 
machines, chemical processing machines, textile 
machines, food processing machines, beverage 
processing machines, lumbering machines, 
woodworking machines, veneer or plywood 
making machines, pulp making machines, paper-
working machines, paper-working machines, 
printing machines, bookbinding machines, 
agricultural machines, shoe making machines, 
leather tanning machines, tobacco processing 
machines, glassware manufacturing machines, 
painting machines, packaging or wrapping 
machines, plastic processing machines, 
semiconductor manufacturing machines, rubber 
goods manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; non-metallic hoses for use in 
hydraulic systems in metal working machines, 
mining machines, construction machines, loading-
unloading machines, fishing machines, chemical 
processing machines, textile machines, food 
processing machines, beverage processing 
machines, lumbering machines, woodworking 
machines, veneer or plywood making machines, 
pulp making machines, papermaking machines, 
paper-working machines, printing machines, 
bookbinding machines, agricultural machines, 
shoe making machines, leather tanning machines, 
tobacco processing machines, glassware 
manufacturing machines, painting machines, 
packaging or wrapping machines, plastic 
processing machines, semiconductor 
manufacturing machines, rubber goods 
manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; hydraulic quick release 
couplings for high pressure hoses used in 
machines(not for land vehicles); plastics pipes 
(fitted parts of machines) for metal working 
machines, mining machines, construction 
machines, loading-unloading machines, fishing 
machines, chemical processing machines, textile 
machines, food processing machines, beverage 
processing machines, lumbering machines, 
woodworking machines, veneer or plywood 
making machines, pulp making machines, 
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papermaking machines, paper-working machines, 
printing machines, bookbinding machines, 
agricultural machines, shoe making machines, 
leather tanning machines, tobacco processing 
machines, glassware manufacturing machines, 
painting machines, packaging or wrapping 
machines, plastic processing machines, 
semiconductor manufacturing machines, rubber 
goods manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; hydraulic connectors (pipes) 
being parts of metal working machines, mining 
machines, construction machines, loading-
unloading machines, fishing machines, chemical 
processing machines, textile machines, food 
processing machines, beverage processing 
machines, lumbering machines, woodworking 
machines, veneer or plywood making machines, 
pulp making machines, papermaking machines, 
paper-working machines, printing machines, 
bookbinding machines, agricultural machines, 
shoe making machines, leather tanning machines, 
tobacco processing machines, glassware 
manufacturing machines, painting machines, 
packaging or wrapping machines, plastic 
processing machines, semiconductor 
manufacturing machines, rubber goods 
manufacturing machines, stone working 
machines, non-electric prime movers, pneumatic 
or hydraulic machines, repairing and fixing 
machines, mechanical parking systems, vehicle 
washing installations, power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants, 
lawnmowers, curtain drawing devices electrically 
operated, waste compacting machines and waste 
crushing machines; tire repairing machinery; 
pressure chambers as parts of tire repairing 
machinery; tire buffers as parts of tire repairing 
machinery; tire tread rollers and stitchers, as parts 
of tire repairing machinery; tire tread cutters and 
bonding agent applicators used in recapping tires 
as parts of tire repairing machinery; pneumatic 
shock absorbers (air springs, for machine 
elements not for land vehicles); rubber springs for 
non-vehicular suspension systems. 246432

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Cardboard packaging, paper gift bags, gift boxes 
made of cardboard, wrapping paper; ballpoint 
pens, pens, pen cases.

סוג: 16
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246446

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 24

Fabric; fabrics for high pressure hose; fabrics for 
water supply hose; fabrics for fire hose; textile 
material; high molecule resin [polyolefin] fiber 
fabrics coated with high molecule resin on both 
sides; waterproof fabrics; coated fabrics; elastic 
woven material; synthetic fiber fabrics; PVC 
[polyvinyl chloride] fabrics; PVC [polyvinyl 
chloride] coated fabrics; regenerated fiber yarn 
fabrics; semi-synthetic fiber fabrics; polyethylene 
fabrics; bed clothes; large bath towels; gauze 
[cloth]; trellis [cloth]; silk-cotton mixed fabrics; silk-
wool mixed fabrics; hand spun silk fabrics; spun 
silk fabrics; silk [cloth]; rubberized textile fabrics; 
lining fabric for shoes; metal fiber fabrics; fabric 
impervious to gases for aeronautical balloons; nap 
raised cloth; waste cotton fabrics; printed calico 
cloth; silk fabrics for printing patterns; damask; 
billiard cloth; hemp fabric; hemp cloth; dimity; 
laminated fabrics; ramie fabrics; lingerie fabric; 
rayon fabric; linen cloth; hemp-silk mixed fabrics; 
hemp-cotton mixed fabrics; hemp-wool mixed 
fabrics; haircloth [sackcloth]; marabouts [cloth]; 
cotton fabrics; bolting cloth; wool-cotton mixed 
fabrics; ramie cloth; woollen cloth; moleskin 
[fabric]; inorganic fiber mixed fabrics; brocades; 
woollen fabrics; buckram; velvet; chenille fabric; 
worsted fabrics; fabrics for boots and shoes; linen 
fabrics [flax fabrics]; linings [textile]; esparto 
fabric; adhesive fabric for application by heat; 
calico; jersey fabrics for clothing; embroidery 
fabric; jersey [fabric]; gummed cloth other than for 
stationery; zephyr [cloth]; sheets [textile]; hat 
linings of textile in the piece; fiberglass fabrics for 
textile use; fabrics for textile use; crepe [fabric]; 
cloth; cheviots [cloth]; cheese cloth; crepon 
[cloth]; elastic yarn mixed fabrics; taffeta [cloth]; 
tulle [fabric]; piled fabrics; fustian; frieze [cloth]; 
plastic material [substitute for fabrics]; covered 
rubber yarn fabrics for textile use; silk base mixed 
fabrics; hemp base mixed fabrics; cotton base 
mixed fabrics; wool base mixed fabrics; mixed 
fiber fabrics; chemical fiber base mixed fabrics; 
chemical fiber fabrics; jute fabric; narrow woven 
fabrics; non-woven textile fabrics; compressed 
felts; fabric felts; felt and non-woven textile 
fabrics; felt cloth.

סוג: 24

247247

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Pre-recorded DVDs featuring exercise, fitness and 
dietary information and instruction, and 
instructional materials distributed in connection 
therewith; downloadable audio clips, video clips, 
musical recordings, musical videos, film clips, 
photographs, and other multimedia files in the 
field of exercise and nutrition.

סוג: 9
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248276

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Entertainment services, namely, providing online 
computer games; entertainment services, namely, 
providing electronic games online in mobile 
wireless form and through electronic software 
platforms for social networking that may be 
accessed via the Internet, computers and wireless 
devices; entertainment services, namely, 
providing electronic games online in mobile 
wireless form and through electronic software 
platforms for social networking that may be 
accessed via the Internet, computers and wireless 
devices, for play on external display screens, 
televisions, monitors, and game consoles.

סוג: 41

249374

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Foam pedicure slippers; footwear; pedicure 
sandals; pedicure slippers; slippers.

סוג: 25

250509

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular and pulmonary diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
auto-immune disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; all 
the aforementioned goods excluding 
pharmaceutical preparations for gynecology 
diseases, with the exception of pharmaceutical 
preparations for gynecological cancer and for 
gynecological inflammatory diseases, and 
excluding emergency contraception products.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים עבור הטיפול במחלות לב-כלי דם וריאות; 
תכשירים רוקחיים עבור הטיפול במחלות דלקתיות; 

תכשירים רוקחיים עבור הטיפול בסרטן; תכשירים רוקחיים 
עבור הטיפול בהפרעות אוטואימוניות; תכשירים רוקחיים 
עבור הטיפול בכיבים איסכמיים; הטובין המפורטים לעיל 

למעט תכשירים רוקחים עבור הטיפול במחלות גניקולוגיות, 
מלבד תכשירים לטיפול בסרטן גניקולוגי ומחלות גניקולוגיות 
דלקתיות, ולמעט אמצעי מניעת הריון בחירום.                   
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252682

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular and pulmonary diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
auto-immune disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; all 
the aforementioned goods excluding 
pharmaceutical preparations for gynecology 
diseases, with the exception of pharmaceutical 
preparations for gynecological cancer and for 
gynecological inflammatory diseases, and 
excluding emergency contraception products.

סוג: 5

252683

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular and pulmonary diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
auto-immune disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; all 
the aforementioned goods excluding 
pharmaceutical preparations for gynecology 
diseases, with the exception of pharmaceutical 
preparations for gynecological cancer and for 
gynecological inflammatory diseases, and 
excluding emergency contraception products.

סוג: 5

254227

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computer and telecommunications hardware, 
software and peripherals; computer hardware and 
software for making and processing payment 
transactions with credit cards, debit cards, gift 
cards, cash, and other payment forms; financial 
software and accessories for mobile devices, cash 
registers, and financial software for other point of 
sale systems; e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions; 
hardware and software that provides analytic tools 
for payment processing, to create, manage and 
optimize customer relationships and loyalty 
programs, and for business optimization; mobile 
communications devices, especially mobile 
telephones, mobile computers, laptop computers 
and personal digital assistants.

סוג: 9
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256449

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 1

Adhesives; adhesives for industrial use in the form 
of coatings; sealants [chemicals]; welding 
chemicals; chemical fasteners; chemical 
substances for industrial or manufacturing 
processes, none being for use in the manufacture 
of household cleaners; none of the aforesaid 
goods being tile adhesives, additives for tile 
adhesive, tile cements, tile fixatives, surface 
treatment compounds for use in mounting and 
fixing tiles, cement mixes or waterproofing 
compounds.

סוג: 1

256861

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Lighting apparatus and installations (lighting 
installations for vehicles, interior and exterior 
spaces); apparatus and installations for cooking, 
heating and vapor 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); all afore-mentioned goods for 
household purposes.

סוג: 11

258492

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Entertainment services, in the nature of (and 
limited to), providing online news and information 
in the fields of entertainment, education, pop 
culture, cultural activities and exhibitions, sports, 
and other non-business and non-commercial 
fields, namely (and limited to), games, music, 
literature, the arts, television, films and 
performance art via websites that mainly consist 
of links to other websites.

סוג: 41
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259985

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 28

Games namely, novelties for parties, dances 
(party favors), marbles and counters [discs] for 
games; parlor games; building games, 
backgammon games, balls for games, board 
games, checkers (games), chess games, hunting 
games calls, horseshoe games, jigsaw puzzles, 
kaleidoscopes, portable games with liquid crystal 
displays, practical jokes, ring games, slides 
(playthings), skittles (games); Toys namely, toy 
masks; swings; play balls and balloons; rocking 
horses (toys); swimming pools (play or sports 
articles); plush toys; dolls and dolls' houses; 
puppets; clothes for dolls; figurines (toys); 
spinning tops (toys); mobiles (toys); vehicles 
(toys); scooters; roller skates; skateboards; kites; 
apparatus for electronic games other than those 
designed to be used only with television sets; 
rackets; playing balls; body exercisers and 
physical education apparatus; stationary exercise 
bicycles; toys for pets; apparatus for games 
adapted for use only with television receivers, 
independent display screens or monitors. 

סוג: 28

260050

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Lighting, namely, LED lighting fixtures, LED flood 
lights, LED light engines, LED light machines, 
LED lighting fixtures for indoor lighting 
applications, LED lighting systems, namely, LED 
modules, power supplies and wiring, and LED 
luminaires.

סוג: 11
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260558

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Advertising regarding the removal, disposal, 
treatment, recycling and handling of waste and 
valuable substances; business consultancy with 
authorities, businesses and institutions; publicity 
and advertising regarding the removal, disposal, 
recycling and handling of waste in a socially 
responsible manner; business advice regarding 
business studies on waste, waste disposal, 
removal, handling and recycling; market 
canvassing regarding waste, waste disposal, 
removal, handling and recycling; cost price 
analysis regarding waste disposal, removal, 
handling and recycling; business management 
and business economics consultancy relating to 
energy saving and waste disposal, removal, 
handling and recycling; administrative and 
secretarial services in the context of the trading of 
waste, waste products, energy, gas, water, light, 
heat and electricity; business mediation with 
regard to the purchase and sale and import and 
export of clothing, textiles, glass and paper from 
recycling waste; business consultancy and 
expertise regarding the services included in this 
class; business mediation in the purchase, sale, 
import and export of waste, waste products, bins, 
containers for refuse, waste disposal systems, 
waste collection systems; computerized database 
management, namely the gathering, sorting,  
systematic ordering and updating of data and 
other information; database services, namely the 
compilation of data and information into computer 
databases; technical information management, 
namely collection of market research information. 

סוג: 35

260558

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 38

Telecommunications in the nature of database 
services, namely providing access to databases 
and the transmission of information and data, all 
of the aforementioned services with the exception 
of services in the field of data protection.

סוג: 38
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260558

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 39

Packaging and storage of waste, valuable 
substances, containers and bins; transport, 
storage, collection (transport), deposit and  
storage of waste, as well as logistic services in the 
field of the aforementioned services; fleet 
management,  maintenance, fleet monitoring, fleet 
planning, fleet support and fleet controlling of 
waste collecting vehicle fleets and waste 
container fleets, door to door delivery of waste 
containers and waste collection systems; 
technical consultancy, expertise and consultancy 
regarding transport of waste, waste storage, 
waste handling, waste disposal and removal; 
technical consultancy and expertise regarding the 
services included in this class; provision of 
information on waste disposal and removal.

סוג: 39

260558

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 40

Treatment of materials in connection with 
recycling and waste treatment; technical 
consultancy regarding waste handling waste 
processing, waste recovery and recycling.

סוג: 40

261794

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 45

Providing online social networking services for 
purposes of commentary, comparison, 
collaboration, consultation, evaluation, advice, 
discussion, research, notification, reporting, 
identification, information sharing, indexing, 
information location, entertainment, pleasure, or 
general interest.

סוג: 45

264015

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Surgical joint implants comprising artificial 
material and associated surgical instrument sets; 
excluding pharmaceutical preparations, medicines 
and medication.

סוג: 10
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רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

181557 181558 188448 188449 188450 188451 221774 221792 221794 221800 
226046 227414 230380 230381 230382 244304 244306

הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

114118

ביום 21/07/2015 בוטל מינוי כונסת הנכסים עו"ד מיטל תורג'מן כהן

On 21/07/2015 the Apppointment of the receiver Adv. Meital Turgeman Cohen was canceled

מחיקת הודעה
DISCLAIMER DELETED

183225

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם 
לנוסח האנגלי.

If the Hebrew version of the list of services or part thereof is unclear, ambiguous or incorrect, 
it should be interpreted according to the English version.  

267195

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Motorised and non-motorised bicycles, namely 
bicycles and motorcycles; parts of components of 
bicycles with or without auxiliary motors and parts 
and components of motorcycles, in particular 
wheels, hubs, spokes, spoke nipples, quick-
release straps, wheel rims, tyre flaps, cranks, 
tyres, shock absorbers, suspension forks, handle 
bars, handlebar stems, bar ends, mudguards, 
mudguard stays, luggage racks, bicycle stands, 
saddles and seat posts; brake systems, in 
particular disc brakes, hydraulic brakes and brake 
linings for bicycles with auxiliary motors.

סוג: 12
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ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

251491

Class 29 - Potato chips; potato-based snack foods; vegetable-based snack foods.

251491

Class 32 - Aerated water; ale; aloe vera drinks; aloe vera juices; beer; beer-based coolers; 
coffee-flavored soft drink; cola; concentrates, syrups or powders used in the preparation of 
soft drinks; drinking water; energy drinks; essences for use in making soft drinks; flavored 
waters; fruit drinks; fruit flavored drinks; fruit flavored soft drinks; fruit juices; fruit nectars; 
fruit punch; glacial water; guarana drinks; isotonic drinks; juice base concentrates; lager; 
malt beer; malt liquor; mineral water; non-alcoholic beer; non-alcoholic beverages containing 
fruit juices; non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; non-alcoholic cocktail 
mixes; non-alcoholic cocktails; nonalcoholic aperitifs; pilsner; pop; porter; preparations for 
making beverages, namely, for making soft drinks and fruit drinks; quinine water; seltzer 
water; soda water; soft drinks; soft drinks flavored with tea; soy-based beverages not being 
milk substitutes; sports drinks; spring water; stout; sweet cider; syrups for making fruit-
flavored drinks; syrups for making soft drinks; syrups for making whey-based beverages; 
table water; vegetable juices; water beverages; whey beverages; tonic water.

251491

Class 5 - Dietary and nutritional supplements; dietary beverage supplements for human 
consumption in liquid and dry mix form for therapeutic purposes; dietary food supplements; 
dietary supplements; food for medically restricted diets; herbal supplements; homeopathic 
supplements; meal replacement bars; meal replacement powders; mineral nutritional 
supplements; nutritional energy bars for use as a meal substitute; nutritional supplement in 
the nature of a nutrient-dense, protein-based drink mix; nutritional supplements in the form 
of nutritionally fortified beverages, calcium, electrolyte drinks, energy bars, lecithin, minerals, 
and vitamins; nutritionally fortified beverages; nutritionally fortified water; vitamin and mineral 
supplements; vitamin enriched water; vitamin fortified beverages; nutritional supplements, 
namely, anti-oxidant supplements in the form of pills, powders, creams and beverages, 
nutritionally fortified beverages, namely, non-alcoholic anti-oxidant fruit extract beverages; 
vitamin and nutritionally fortified beverages containing biological accelerants for use in 
restoring energy levels and for use in revitalizing and restoring the immune system; mineral 
supplement drinks; tonics, namely, nutritional supplements; nutritionally fortified beverages 
for use as supplements; food supplements, namely, dietary fiber, drink mixes used as meal 
replacement, flax seed oil; soy supplements; herbal supplements and vitamins.
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בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

OLIVA ASCOLANA DEL PICENO

Appellation No. 985 מספר כינוי

Application Date 23/10/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fruit, vegetables processed.

Class: 30 סוג: 30

 cereals processed.

Class: 31 סוג: 31

Fruit, vegetables and cereals fresh .
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Conditions/Disclaimers

Translation of the appellation: Ascolana Olive of the 
Piceno

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Associazione di Produttori di Oliva Ascolana 
tenera

Address: Via delle Zeppelle, 113 – 63100, Ascoli Piceno, 
Italy

Producing areaאזור יצור The area of production of the denomination of origin “Oliva Ascolana del Piceno” 
covers the whole territories of the following municipalities:

Municipalities of the province of Ascoli Piceno Acquaviva Picena, Altidona, 
Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, 

Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, 
Cupramarittima, Falerone, Fermo, Folignano, Francavilla D'Ete, Grottammare, 

Grottazzolina, Lapedona, Magliano di
Tenna, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, 

Monsampaolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montappone,   Monte Rinaldo, 
Monte S. Pietrangeli, Monte Urano, Monte

Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefiore dell'Aso, 
Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, 

Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, 
Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Porto S. Eplidio, 

Rapagnano, Ripatransone, Rotella, Servigliano, Spinetoli, San Benedetto del 
Tronto, S. Elpidio a Mare, S. Vittoria in Matenano, Torre S. Patrizio and 

Venarotta. Municipalities of the   province of Teramo
Martinsicuro, Colonnella, Alba Adriatica, Corropoli, Controguerra,   Ancarano, 

Nereto, Torano
Nuovo, S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto, S. Omero, Tortoreto, 

Giulianova, Mosciano S. Angelo, Bellante, Campli, Valle Castellana, Torricella 
Sicura, Rocca S. Maria, Teramo Castellalto,Canzano, Notaresco, Morro d'Oro, 

Roseto degli Abruzzi, Cortino and Montorio al Vomano.
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Appellation No. 1002 מספר כינוי

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: OHRIDSKI BISER

Translation of the appellation: OHRID PEARL

 Owners

Name: TDPUT OHRIDSKI BISER Kliment Talev i sin 
DOO Ohrid

Address: ul. Kej Marshal Tito br. 6, Ohrid, MK, The former 
Yugoslav Republic of Macedonia

Name: TDPTU ANTICA Ohrid DOOEL

Address: ul. Kosta Abrash br. 13, Ohrid, MK, The former 
Yugoslav Republic of Macedonia

Producing areaאזור יצור Ohrid Region

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Ohrid Pearls.
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תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2015

948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958

כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

891

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Piazza Cavour, 8  53024 Montalcino (SI) , 
Italy
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