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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 יבער. 18:81עד  13:81קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 

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

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

 לפקודת סימני המסחר 42הודעת התנגדות על פי סעיף 
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 85הקבועה בתקנה 
 

 הודעות
 

יתן להגיש , נ26/10/2015המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  1118כינוי מקור מס' 
 .0511110115התנגדות לרישומו עד ליום 

 
, ניתן להגיש 26/10/2015המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  1111כינוי מקור מס' 

 .0511110115התנגדות לרישומו עד ליום 
 

, ניתן להגיש 26/10/2015המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  1115כינוי מקור מס' 
 .0511110115ומו עד ליום התנגדות לריש

 
, ניתן להגיש 26/10/2015המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  1115כינוי מקור מס' 

 .0511110115התנגדות לרישומו עד ליום 
 

, ניתן להגיש 26/10/2015המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  1111כינוי מקור מס' 
 .0511110115התנגדות לרישומו עד ליום 

 
, ניתן להגיש 26/10/2015המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  1113כינוי מקור מס' 

 .0511110115התנגדות לרישומו עד ליום 
 

, ניתן להגיש 26/10/2015המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  1119כינוי מקור מס' 
 .0511110115התנגדות לרישומו עד ליום 
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GENERAL INFORMATION 
 
Address of the Trade Marks department is: 
Patent office, 
1 Agudat Sport Hapoel St. 
Technological Garden, 
P.O.B. 9695101 
 
Open to the public from Sunday through Thursday 08:30 a.m. to 13:30 p.m.. 
Closed to the public on Holidays (evening and day). 
 
Journal's downloadable file is available on the Trademarks Department 
Internet site: www.trademarks.justice.gov.il. 

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

 

Notices 
 
 
Appellation of origin no. 1003 was published on the official gazette of the 
Israeli government on 26/10/2015, opposition to registration can be filled until 
26/1/2016. 
 
Appellation of origin no. 1004 was published on the official gazette of the 
Israeli government on 26/10/2015, opposition to registration can be filled until 
26/1/2016. 
 
Appellation of origin no. 1005 was published on the official gazette of the 
Israeli government on 26/10/2015, opposition to registration can be filled until 
26/1/2016. 
 
Appellation of origin no. 1006 was published on the official gazette of the 
Israeli government on 26/10/2015, opposition to registration can be filled until 
26/1/2016. 
 
Appellation of origin no. 1007 was published on the official gazette of the 
Israeli government on 26/10/2015, opposition to registration can be filled until 
26/1/2016. 
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Appellation of origin no. 1008 was published on the official gazette of the 
Israeli government on 26/10/2015, opposition to registration can be filled until 
26/1/2016. 
 
Appellation of origin no. 1009 was published on the official gazette of the 
Israeli government on 26/10/2015, opposition to registration can be filled until 
26/1/2016. 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Trade Mark No. 199661 מספר סימן

Application Date 26/04/2007 תאריך הגשה

 Owners

Name: Harman International Industries, Incorporated

Address: 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California, 
91329, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff, Sides & Co., Law Offices

Address: 17, Yitzhak Sade Street Nizba Tower, Tel Aviv, 
67775, Israel

שם: עודד שטייף, סידס ושות', משרד עורכי דין

כתובת : רחוב יצחק שדה 17 (מגדל נצבא), תל אביב, 67775, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Notebook computers, desktop computers; all 
included in class 9.

מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים; הנכללים כולם בסוג 9.     
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Trade Mark No. 250742 מספר סימן

Application Date 31/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nir Sarig שם: ניר שריג

Address: 11 Haseren Dov St., Ramat Gan, Israel כתובת : הסרן דב 11, רמת גן, ישראל

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: 35 סוג: 35

Management  of customers  clubs, marketing of 
subscriptions to gambling which are managed 
according to the law by the israeli counsel for sport 
gambling or other govermmental entities and by - 
products , marketing of electrical appliances and 
leisure products, marketing of insurance products 
and by products.

 ניהול מועדוני לקוחות, שיווק של מנויים להימורים המתנהלים 
על פי חוק, על ידי המועצה להסדר ההימורים בספורט או גופים 
ממשלתיים אחרים ומוצרים נלווים,, שיווק של מוצרי חשמל 

ומוצרי פנאי, שיווק מוצרי ביטוח ומוצרים נלווים.                     
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Trade Mark No. 251178 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

International Registration No. 1135653 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 004903472 האיחוד האירופי מספר: 004903472

Dated 22/03/2007 (Section 16) מיום 22/03/2007 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: L'OREAL

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

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products used in the composition of 
cosmetic products for skin care.

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up products; essential oils.
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Trade Mark No. 252305 מספר סימן

Application Date 06/11/2012 תאריך הגשה

International Registration No. 1142217 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4585166 ארה"ב מספר: 4585166

Dated 12/08/2014 (Section 16) מיום 12/08/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: WATER TECHNOLOGY, LLC

Address: 10 Alvin Court, Suite 111, East Brunswick, NJ 
08816, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water purification machines, namely, battery 
powered water purification machines for use in 
swimming pools and spas.

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

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

U.S.A., 31/10/2012, No. 85767944 ארה"ב, 31/10/2012, מספר 85767944

Class: 11 סוג: 11

Water purification machines, namely, battery powered 
water purification machines for use in swimming pools 
and spas.
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Trade Mark No. 252797 מספר סימן

Application Date 21/01/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 008465726 האיחוד האירופי מספר: 008465726

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

 Owners

Name: FORD MOTOR COMPANY

Address: One American Road, Dearborn, Michigan 
48126, U.S.A.

A Delaware (USA) 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: 12 סוג: 12

Motor land vehicles and their parts and accessories; 
all included in Class 12.

כלי רכב יבשתיים וחלקיהם ואביזריהם עבורם; הכל כלול בסוג 
                                         .12
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Trade Mark No. 253040 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

International Registration No. 1145654 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images; magnetic recording 
media, sound recording or optical disks; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; equipment 
for data processing and computers; game software; 
software (recorded programs); computer peripheral 
devices; electric batteries; detectors; electric wires; 
electric relays; integrated circuit cards [smart cards]; 
all related to mobile phones and smartphones and 
their accessories.

Class: 35 סוג: 35

Direct mail advertising (leaflets, prospectuses, 
printed matter, samples); arranging newspaper 
subscriptions (for others); arranging of 
telecommunication service subscriptions for others; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; business management and 
organization consultancy; computerized file 
management; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; on-line 
advertising on a computer network; rental of 
advertising time on all communication media; 
publication of advertising texts; rental of advertising 
space; dissemination of advertisements; public 
relations.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; telecommunication information; 
communications by computer terminals or by fiber-
optic networks; communications by radio or 
telephone; cellular telephone communication 
services; providing user access to global computer 
networks; providing chat forums on the Internet; 
providing access to databases; electronic bulletin 
board services (telecommunication services); 
providing telecommunication connections to a global 
computer network; news agencies; rental of 
telecommunication apparatus; radio or television 
programs (broadcasts); teleconferencing services; 
electronic messaging services; rental of access time 
to global computer networks.

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

ט"ז חשון תשע"ו - 1029/10/2015



 Owners

Name: WIKO 

Address: 1 Rue Du Capitaine Dessemond, F-13007 
Marseille, 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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/07/2012, No. 12 3 933 783 צרפת, 12/07/2012, מספר 783 933 3 12

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38
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Trade Mark No. 254448 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1111178 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HORIBA ABX SAS

Address: Rue du Caducée,,Parc Euromédecine,,B.P. 
7290, F-34184 MONTPELLIER Cedex 4, France

(France société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Apparatus and instruments, for medical or veterinary 
use, designed for in vitro analysis or diagnosis of 
blood, urine or biological liquid samples; medical 
devices, needles and handling devices for these 
samples in relation to the above apparatus and 
instruments, all these goods for use in connection 
with hematology, biochemistry, immunology or 
coagulation.
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Trade Mark No. 255840 מספר סימן

Application Date 21/05/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD players, video players, video recorders, media 
players, televisions, monitors, video projectors, and 
radios; media hardware and software; 
microprocessors and semiconductors; computer and 
telecommunications networking hardware; 
communication devices; telephones, cellular phones, 
mobile phones; remote controls; switches and 
routers; computer peripheral devices; electronic and 
optical communication instruments and components; 
digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, displaying, 
playing, decoding and reviewing text, data, image 
and audio files, electronic games and digital media; 
computer software; computer networking hardware 
and software; set top boxes; computer software for 
authoring, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, 
playing, storing and organizing text, data, graphics, 
images, videos, electronic games, digital media and 
electronic publications; computers; hand held 
computers; tablets; personal digital assistants; 
personal media players; handheld digital electronic 
devices and software; cameras, digital cameras, 
video cameras, and camera video recorders; video 
and electronic games; integrated circuits; chipsets; 
wired and wireless units; media hardware and 
software.

נגני די-וי-די, נגני וידאו, מקליטי וידאו, נגני מדיה, טלויזיות, 
צגים, מקרני וידאו, ומכשירי רדיו; חומרה ותוכנה למדיה; מיקרו 
מעבדים ומוליכים למחצה; חומרה לרישות מחשבים ותקשורת 
רחק (טלקומוניקציה); מתקנים לתקשורת; טלפונים, טלפונים 
סלולאריים, טלפונים ניידים; מתקני שלט רחוק; מתגים ונתבים; 

מתקני ציוד היקפי למחשב; מכשירים ורכיבים לתקשורת 
אלקטרונית ואופטית; התקנים אלקטרוניים דיגיטליים להקלטה, 
ארגון, שידור, קליטה, תפעול, הצגה, נגינה, פענוח וסקירה של 
קובצי טקסט, נתונים, תמונות ושמע, משחקים אלקטרוניים 
ומדיה דיגיטלית; תוכנת מחשב; חומרה ותוכנה לרישות 

ממוחשב; מדיה סנטר בקופסה (אס טי בי); תוכנות מחשב 
לחיבור, הורדה, שידור, קליטה, עריכה, הוצאה, קידוד, פענוח, 

הצגה, נגינה, אחסון וארגון של טקסט, נתונים, גרפיקה, 
תמונות, סרטי וידאו, משחקים אלקטרוניים, מדיה דיגיטלית 
ופרסומים אלקטרוניים; מחשבים; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; 

עוזרים דיגיטליים אישיים; נגני מדיה אישיים; מכשירים 
דיגיטליים אלקטרוניים נישאים ביד ותוכנה; מצלמות, מצלמות 
דיגיטליות, מצלמות וידאו, ומקליטי מצלמות וידאו; משחקים 
אלקטרוניים ומשחקי וידאו; מעגלים משולבים; שבבים; יחידות 
קוויות ואלחוטיות; חומרה ותוכנה למדיה.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 35 סוג: 35

Subscription services, namely, arranging 
subscriptions for others to web based audio, video, 
data, gaming and multimedia content; subscription 
services, namely, arranging subscriptions for others 
to text, data, image, audio, video, gaming and 
multimedia content for a fee or pre-paid subscription; 
computerized database, data storage, file and 
retrieval services; providing business audio 
information; providing commercial audio information 
for consumers; online retail of consumer electronic 
equipment and devices, computer software and 
hardware, home theater equipment, audio and video 
devices, appliances, gaming consoles and software, 
entertainment products, multimedia device and 
software, DVDs , audio, video, data and multimedia 
files; advertising and publicity services.

שירותי מנויים, דהיינו, ארגון מנויים לאחרים של תכני אודיו, 
וידאו, נתונים גיימינג ומולטימדיה מבוססי רשת; שירותי מנויים, 
דהיינו, ארגון מנויים עבור אחרים של תכני טקסט, נתונים, 
תמונות, אודיו, וידאו, גיימינג ומולטימדיה בתשלום או מנויים 
משולמים מראש; שירותי מאגר נתונים, אחסון נתונים, תיוק 
ושליפה ממוחשבים; שירותי מידע קולי עסקי; אספקת מידע 

קולי מסחרי עבור לקוחות; קמעונאות מקוונת של ציוד ומכשירים 
אלקטרוניים לצרכן, תוכנה וחומרה למחשב, ציוד קולנוע ביתי, 

מכשירי שמע ווידאו, מכשירי חשמל, קונסולות ותוכנות 
למשחקים, מוצרי בידור, מתקני ותוכנות מולטימדיה, ,תקליטורי 
די-וי-די, קבצי שמע, וידאו, נתונים ומולטימדיה, שירותי פרסום 
ויחסי ציבור.                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 1329/10/2015



Class: 38 סוג: 38

Online chat rooms for social networking; voice over 
internet protocol (VOIP) services; electronic 
transmission and streaming of movies, music, video, 
gaming and multimedia content; telecommunication 
and communication services, namely, transmission of 
voice, data, graphics, images, audio and video by 
means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet; on 
demand transmission services of data, audio, video, 
gaming and multimedia content; broadcasting 
services. 

חדרי צ'אט באינטרנט לרישות חברתי; שירותי פרוטוקול קול על 
גבי האינטרנט (וי או איי פי); שידור והזרמה אלקטרונית של 
תכני סרטים, מוזיקה, וידאו, משחקים ומולטימדיה; שירותי 
טלקומוניקציה ותקשורת, דהיינו, הזרמה של קול, נתונים, 
גרפיקות, תמונות, אודיו ווידאו באמצעות רשתות תקשורת, 
רשתות תקשורת אלחוטיות, והאינטרנט; שירותי שידור לפי 
דרישה של נתונים, תכני שמע, וידאו, משחקים ומולטימדיה; 
שירותי שידור.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 41 סוג: 41

Electronic games services provided by means of the 
internet; entertainment media production services for 
motion pictures, television and internet; providing a 
database featuring audio, videos, television 
programs, motion pictures, games, current events 
and entertainment news, sports, games, cultural 
events, social, and entertainment-related programs; 
entertainment services

שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים באמצעות האינטרנט; 
שירותי הפקת מדיה בידורית עבור סרטי קולנוע, טלויזיה 
ואינטרנט; אספקת מאגר מידע המציג שמע, וידאו, תכניות 
טלויזיה, סרטי קולנוע, משחקים, חדשות אקטואליה ובידור, 

ספורט, משחקים, אירועי תרבות, ותכניות חברתיות והקשורות 
לבידור; שירותי בידור.                                                       
                                                                                    

                                                

Class: 42 סוג: 42

Searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on global computer 
networks and other communication networks; online 
data, audio, video, gaming and multimedia content 
aggregation; communication networking services; 
providing a web hosting platform for use of non-
downloadable software for enabling, facilitating or 
enhancing interactive, multiplayer and single player 
games for third parties; creating an on-line social 
networking community; uploading music and video 
content to the internet.

חיפוש, דפדוף והשבת מידע, אתרים, ומשאבים אחרים 
הנגישים ברשתות מחשבים גלובאליות ורשתות תקשורת 
אחרות; קיבוץ נתונים מקוונים, שמע, וידאו, משחקים ותכני 
מולטימדיה; שירותי רשתות תקשורת; אספקת פלטפורמה 
לאירוח ברשת לשימוש בתוכנות שאינן ניתנות להורדה לשם 
איפשור, הנגשה או הגברה של משחקים אינטראקטיביים, 

מרובי משתתפים או למשתתפים יחידים עבור צד שלישי; יצירת 
קהילת רישות חברתי מקוונת; העלאת תכני מוזיקה ווידאו 

לאינטרנט.                                                                      
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services; social introduction 
networking services; internet services, namely, 
internet-based social networking services; online 
social networking services. 

שירותי רישות חברתי מקוונים; שירותי רישות היכרות חברתית; 
שירותי אינטרנט, דהיינו, שירותי רישות חברתי 

מבוססי-אינטרנט; שירותי רישות חברתי מקוון.                      
                                                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/11/2012, No. SM-M-201200138 SM-M-201200138 סן מרינו, 30/11/2012, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 1429/10/2015



 Owners

Name: SEST, Inc.

Address: 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Class: 45 סוג: 45

ט"ז חשון תשע"ו - 1529/10/2015



EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR

Trade Mark No. 256074 מספר סימן

Application Date 30/05/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; promotional services; personnel and 
recruitment services; business management; 
business advice, consultancy, information and 
research services; accounting, bookkeeping and 
auditing services; tax preparation and consulting 
services; business management consulting services 
in the field of information technology; business 
administration; provision of business information; 
office functions; including all of the aforesaid services 
provided electronically or online from a computer 
database or via the Internet; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; all included in class 35.

פירסום; שירותי קידום מכירות; שירותי כוח אדם וגיוס עובדים; 
ניהול עסקי; ייעוץ עסקי, ייעוץ, שירותי מידע ומחקר; שירותי 

ראיית חשבון, הנהלת חשבונות וביקורת חשבונות; הכנת דוחות 
מס ושירותי ייעוץ; שירותי ייעוץ לניהול עיסקי בתחום טכנולוגיות 
מידע; אדמינסטרציה עיסקית; אספקת מידע עיסקי; שירותי 
משרד; כולל כל השירותים שנאמרו לעיל המסופקים באופן 
אלקטרוני או מקוון ממאגר מידע ממוחשב או באמצעות 

האינטרנט; שירותי מידע, ייעוץ והתייעצות הקשורים לשירותים 
שנאמרו לעיל; הנכללים כולם בסוג 35 .                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, symposia and conferences in the fields of 
accounting, business, account auditing, tax 
preparation, business mamagement, financial 
management, and use of computer software and 
distribution of course material in connection 
therewith; entertainment services, namely, arranging 
and conducting award ceremonies foe recognizing 
excellence in business; organizing and conducting 
classes, seminars, symposiums and conferences; 
organizing, conducting, staging of and providing 
facilities for ceremonies and events; organizing, 
conducting, staging of and providing facilities for 
competitions; organizing, conducting, staging of and 
providing facilities for award ceremonies; educational 
services, namely, conducting classes, workshops, 
seminars, and online seminars in the fields of 
accounting, business, account auditing, tax 
preparation, business management, financial 
management, and use of computer software, and 
distribution of course material in connection 
therewith; publishing services; electronic publishing 
services; publishing services relating to accountancy, 
taxation, auditing, finance, economics, 
macro¬economics, business and office management 
and administration and information technology; 
audio-visual display presentations; production of 
audio/visual presentations; publishing of books and 
magazines of all kinds; publishing of eBooks, 
eMagazines and articles online; teaching and sharing 
of risk management and tax planning related 
knowledge; organising seminars on risk management 
and tax planning topics; organising prize award 
events and activities; translation services; language 
translation services; including all of the aforesaid 
services provided electronically or online from a 
computer database or via the Internet; information, 
advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services ; all included in class 41. 

שירותי חינוך, דהיינו, ניהול שיעורים, סמינרים, ימי עיון וכנסים 
בתחומי חשבונאות, עסקים, ביקורת חשבונות, הכנת מס, ניהול 
עסקי, ניהול פיננסי ושימור בתוכנות מחשב והפצה של חומר 
בקשר לאמור לעיל; שירותי בידור, דהיינו, סידור ועריכת טקסי 

פרסים להכרה במצוינות בעסקים; ארגון ומתן שיעורים, 
סמינרים, ימי עיון וכנסים; ארגון, עריכה, בימוי ומתן של מתקנים 

לטכסים ואירועים; ארגון, עריכה, בימוי ומתן של מתקנים 
לתחרויות; ארגון, עריכה, בימוי ומתן של מתקנים לטכסי חלוקת 
פרסים; שירותי חינוך, דהיינו, מתן שיעורים, סדנאות, ימי עיון 

וסמינרים מקוונים בתחומי חשבונאות, עסקים, ביקורת 
חשבונאית, הכנת דוייחות מס, ניהול עסקי, ניהול פיננסי, 

ושימוש בתוכנות מחשב, והפצה של חומר נלמד בהקשר לעיל; 
שירותי הוצאה לאור; שירותי הוצאה לאור אלקטרוניים; שירותי 
הוצאה לאור בתחומי ראיית חשבון, מיסוי, ביקורת חשבונות, 
מימון, כלכלה, מאקרו כלכלה, ניהול עסקים וניהול משרד 

ומערכות מידע וניהול; הצגת מצגות אודיו-ויזואליות; עריכה של 
מצגות אודיו-ויזואליות; הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת מכל 

הסוגים; הוצאה לאור של ספרים אלקטרוניים, מגזינים 
אלקטרוניים ומאמרים באינטרנט; לימוד ושיתוף של ידע הקשור 
לניהול סיכונים ומידע הקשור לתכנון מס; ארגון סמינרים בנושאי 

ניהול סיכונים ותכנון מס; ארגון אירועים ופעילויות לחלוקת 
פרסים; שירותי תרגום, מתן שירותים בתרגום שפות; כולל את 
כל השירותים כאמור הניתנים באופן אלקטרוני או מקוון ממסד 
נתונים או באמצעות האינטרנט; שירותי מידע, התייעצות וייעוץ 
הנוגעים לשירותים כאמור; הנכללים כולם בסוג 41.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ט"ז חשון תשע"ו - 1629/10/2015



 Owners

Name: EYGN Limited

Address: Nassau, Bahamas

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

ט"ז חשון תשע"ו - 1729/10/2015



Trade Mark No. 256106 מספר סימן

Application Date 05/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1160092 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FKG Dentaire S.A.

Address: Rue du Crêt-du-Locle 4, CH-2304 La Chaux-de-
Fonds, Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 46, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental instruments, namely endodontic nickel-
titanium rotary files; medical instruments for use in 
endodontics and endodontic therapy.

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

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

Switzerland, 10/10/2012, No. 641409 שוויץ, 10/10/2012, מספר 641409

Class: 10 סוג: 10

ט"ז חשון תשע"ו - 1829/10/2015



Trade Mark No. 256303 מספר סימן

Application Date 09/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0922890 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WAREHOUSE FASHIONS LIMITED

Address: The Triangle, Stanton Harcourt,Industrial 
Estate, Stanton Harcourt, Witney, Oxfordshire OX29 5UT, 
United Kingdom

(a company Incorporated under the laws of England & 
Wales)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, handbags; clutch bags; purses, pocket wallets, 
pouches; none of the aforesaid for use in connection 
with outdoor pursuits. 

ט"ז חשון תשע"ו - 1929/10/2015



Trade Mark No. 256314 מספר סימן

Application Date 09/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1086191 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WAREHOUSE FASHIONS LIMITED

Address: The Triangle, Stanton Harcourt,Industrial 
Estate, Stanton Harcourt, Witney, Oxfordshire OX29 5UT, 
United Kingdom

(a company Incorporated under the laws of England & 
Wales)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services connected with the sale of 
sunglasses, spectacles, spectacle cases, chains and 
eyeglass frames, eyeshades, lenses, contact lenses, 
cameras, cases for cameras, jewellery and imitation 
jewellery, watches and clocks, leather and imitation 
leather, bags, trunks and travelling bags, valises, 
satchels, cases for travel kits, vanity cases, pouches, 
shoulder bag, kitbags, rucksacks, shopping bags, 
beach bags, handbags, briefcases, wallets, key 
cases, credit card cases, change purses, umbrellas, 
parasols, clothing, footwear and headgear, lingerie, 
swimwear; online shopping retail services and mail 
order catalogue retail services connected with the 
sale of sunglasses, spectacles, spectacle cases, 
chains and eyeglass frames, eyeshades, lenses, 
contact lenses, cameras, cases for cameras, 
jewellery and imitation jewellery, watches and clocks, 
leather and imitation leather, bags, trunks and 
travelling bags, valises, satchels, cases for travel kits, 
vanity cases, pouches, shoulder bag, kitbags, 
rucksacks, shopping bags, beach bags, handbags, 
briefcases, wallets, key cases, credit card cases, 
change purses, umbrellas, parasols, clothing, 
footwear and headgear, lingerie, swimwear; none of 
the aforesaid for use in connection with outdoor 
pursuits. 

ט"ז חשון תשע"ו - 2029/10/2015



ASSUTA

Trade Mark No. 256376 מספר סימן

Application Date 05/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ASSUTA MEDICAL CENTERS LTD. שם: אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

Address: 20 Habarzel St., Ramat Hachayil, Tel Aviv, 
69710, Israel

כתובת : הברזל 20, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Medical insurance services. שירותי ביטוח רפואי.                 

Class: 43 סוג: 43

Restaurants and catering services. מסעדות ושירותי הסעדה.                           

Class: 44 סוג: 44

Medical services and hospitalization services. שירותים רפואיים ושירותי אשפוז.                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 2129/10/2015



אסותא

Trade Mark No. 256379 מספר סימן

Application Date 05/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ASSUTA MEDICAL CENTERS LTD. שם: אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

Address: 20 Habarzel St., Ramat Hachayil, Tel Aviv, 
69710, Israel

כתובת : הברזל 20, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Medical insurance services. שירותי ביטוח רפואי.                 

Class: 43 סוג: 43

Restaurants and catering services. מסעדות ושירותי הסעדה.                           

Class: 44 סוג: 44

Medical services and hospitalization services. שירותים רפואיים ושירותי אשפוז.                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 2229/10/2015



RE-IMAGINE

Trade Mark No. 256742 מספר סימן

Application Date 23/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Liquid chemicals used for making urethane foams to 
be used for protective packaging; chemical 
substances for industrial or manufacturing processes, 
namely detergents for industrial or manufacturing 
processes, degreasers for industry, compounds for 
softening water, chelating agents, acid removers, 
scale removers, rinse aid compositions, anti-foam 
agents, cooling brines, additives to cooling brines, 
additives used in water treatment, cooling water 
treatment scale and corrosion inhibitors, boiler water 
treatment sludge conditioners, oxygen scavengers 
and dispersants; all included in class 1

כימיקלים נוזליים המשמשים להכנת קצף אורתאן כדי לשמש 
לאריזת מגן; חומרים כימיים לתהליכים תעשייתיים או ייצור, 
כלומר חומרי ניקוי לתהליכים תעשייתיים או ייצור, מסירי 
שומנים לתעשייה, תרכובות לריכוך מים, חומרים סופחים, 
מסירי חומצה, מסירי אבנית, תכשיר עזר לשטיפה, חומרים 
אנטי קצף, מי מלח לקירור, תוספים למי מלח לקירור, תוספים 
המשמשים בטיפול במים, טיפול במים לקירור, מעכבי אבנית 
וחלודה, טיפול במי הדוד מזגני בוצה, חומר מנקה ומפזר חמצן 
הכל נכלל בסוג 1.                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 3 סוג: 3

Solvents used for cleaning equipment used in making 
of urethane foam; all purpose cleaning, degreasing, 
polishing and finishing preparations and cleaning 
preparations with disinfecting properties for use on 
inanimate surfaces; namely, floor cleaning 
preparations, floor polishing preparations, floor 
finishing preparations, floor wax and polish removing 
preparations; furniture polish, glass cleaning and 
polishing preparations; stainless steel cleaning 
preparations; cleaning preparations for use in the 
internal and external cleaning and maintenance of all 
types of vehicles; sink, toilet, shower and tub 
cleaners; tile cleaning preparations; hand soaps and 
hand lotions; shampoo; carpet cleaning solutions and 
stain removers; cleaning preparations for use on 
fabrics, upholstery and carpets, with and without 
deodorant properties; laundry products for 
commercial use, namely, detergents, bleach, fabric 
softeners, laundry sour/neutralizers, starch and stain 
removers; germicidal detergents for commercial 
laundry; washing products, namely, machine 
dishwashing detergents and rinse additives, hand 
dishwashing detergents, flatware presoaking 
detergents, dishware destaining preparations, acid 
cleaners for use in machine dishwashers, detergent 
rinse aides, soak tanks cleaners; cleaning 
preparations for bottle washing; oven cleaning 
preparations, pipe and drain cleaning preparations; 
preparations for cleaning tanks, pipelines, floors, 
walls and ceilings; degreasers;  all included in class 3

ממיסים המשמשים לניקוי ציוד המשמש בייצור של קצף 
אורתאן; תכשירי ניקוי, מסיר שומן, פוליש וליטוש לכל מטרה 
ותכשירי ניקוי עם תכונות חיטוי לשימוש על משטחים דוממים; 
כלומר, תכשירי ניקוי רצפה, תכשירי פוליש רצפה, ותכשירי 
ליטוש רצפה, תכשירי שעוות רצפה ומסירי פוליש; הברקת 
רהיטים, תכשירי ניקוי וליטוש זכוכית; תכשירי ניקוי נירוסטה; 
תכשירי ניקוי לשימוש בניקוי פנימי וחיצוני ותחזוקה של כל סוגי 
כלי רכב; מנקה כיור, אסלה, מקלחת ואמבטיה; תכשירי ניקוי 
אריחים; סבוני יד וקרמי יד; שמפו; תמיסות ניקוי שטיחים 

ומסירי כתמים; תכשירי ניקוי לשימוש בבדים, ריפוד ושטיחים, 
עם ובלי מאפייני דאודורנט; מוצרי כביסה לשימוש מסחרי, 
כלומר, חומרי ניקוי, אקונומיקה, מרככי כביסה, כביסה 

חמוצים/מנטרלים, מסירי עמילן וכתמים; חומרי ניקוי קוטל 
חיידקים לכביסה מסחרית; מוצרי שטיפה, כלומר, חומרי ניקוי 
בשטיפת כלים במכונה ותוספי שטיפה, חומרי ניקוי לשטיפת 
כלים ביד, חומרי ניקוי להשריית סכו"ם מראש, תכשירים 

להסרת כתמים מכלי שולחן, מנקה חומצה לשימוש במדיחי 
כלים, חומרי ניקוי עזר לשטיפה, מנקה השריה למכלים; תכשירי 

ניקוי לשטיפת בקבוק; תכשירי ניקוי תנור, צנרת וניקוז; 
תכשירים לניקוי מכלים, צינורות, רצפות, קירות ותקרות; מסירי 
שומנים; הכל נכלל בסוג 3.                                                 
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Class: 5 סוג: 5

All purpose sanitizing, germicidal and deodorant 
preparations for use on inanimate surfaces; all 
purpose disinfectants and sanitizers; all purpose 
sanitizing, germicidal, and deodorant preparations, 
namely, air deodorant, household deodorant, room 
deodorant, carpet deodorizer, and fabric and 
upholstery deodorizers for use on inanimate 
surfaces; germicides for commercial laundry; all 
purpose disinfectant and sanitizers; air fresheners, 
namely, air deodorizing preparations; carpet, fabric 
and upholstery deodorizers; teat sanitizers, 
algaecides, sanitary sterilizing preparations; 
sterilizing materials; all included in class 5

תכשירי חיטוי, קוטל חיידקים ודאודורנט לכל מטרה לשימוש על 
משטחים דוממים ;חומרי חיטוי וסניטציה לכל מטרה; תכשירי 
סניטציה, קוטלי חיידקים ומפיגי ריח לכל מטרה, במיוחד, 

תכשירים מפיגי ריח, תכשירי אל-ריח לבית, תכשירי אל-ריח 
לחדר, תכשירי אל-ריח לשטיחים, ותכשירי אל-ריח לבדים 

ולריפוד לשימוש על משטחים דוממים; קוטלי חיידקי למכבסה 
מסחרית; חומרי חיטוי וסניטציה לכל מטרה; מטהרי אויר, 
במיוחד תכשירים מפיגי ריח; תכשירי אל ריח לשטיח, בדים 

וריפוד;  חומרי סניטציה לפטמה, חומרים קוטלי אצות, תכשירי 
חיטוי סניטריים; חומרי חיטוי הכל נכלל בסוג 5                       
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 7 סוג: 7

Packaging machines, wrapping machines, sealing 
machines and parts and accessories therefor, 
namely, heat tanks and tunnels for shrinking films; 
bag dispensers, loaders for bags and pouches, heat 
pouches, heat sealers, scrap winders, conveyors, 
collators, product in-feeds, product handling units, 
film feeds, center folders, water removal units and 
parts for all of the foregoing; polyurethane foam 
spraying machine for in-place packaging of 
merchandise; cleaning and polishing machines, 
instruments and apparatuses, namely, floor cleaning 
and polishing machines; vacuum cleaners and 
cleaning machines for carpets and rugs and parts 
thereof; rug and carpet beaters (machines); 
machines for dry cleaning carpets and rugs; power 
operated floor scrubbers, floor polish and foam 
generating machines and parts thereof; all included 
in class 7

מכונות אריזה, מכונות עטיפה, מכונות איטום וחלקים ואביזרים 
לכך; כלומר, מכלי חום ומנהרות לכיווץ פילמים; מחלקי שקית, 
טוען תיקים ושקיות, שקיות חום, אטמי חום, גולל תיל, מסוע, 
מסדר, מוצר תוך-הזנות, יחידות טיפול במוצר, הזנות פילם, 
תיקיות מרכז, יחידות סילוק מים וחלקים של כל האמור לעיל; 
מכונת ריסוס קצף פוליאוריטן לאריזה במקום של סחורה; 
מכונות, מכשירים, והתקנים לניקוי ולליטוש, כלומר, מכונות 
לניקוי רצפה וליטוש; שואבי אבק ומכונה לניקוי שטיחים 

ושטיחים, וחלקיהם; חובט שטיח ושטיח (מכונות); מכונות לניקוי 
יבש של שטיחים ושטיחים; רוחצי רצפה שמופעל על ידי חשמל, 
מכונות פוליש רצפה ויצירת קצף וחלקיהם הכל נכלל בסוג 7.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 10 סוג: 10

Polymer film bags, pouches, tubings and connectors 
for dispensing medical solutions; all included in class 
10.

שקיות, תיקים, צנורות, ומחברי פולימר פילם עבור מסירת 
תמיסות רפואיות; הכל נכלל בסוג 10.                                   

                

Class: 16 סוג: 16

Paper padded shipping containers and envelopes; 
cushion paper wrappers, pads and inserts for use in 
product packaging; absorbent pads for use in food 
packages and absorbent liners for animal pens and 
cages consisting primarily of paper; cellular 
cushioning materials of paper in sheet form for 
packaging and other purposes; plastic flexible 
packaging films for commercial and industrial use; 
plastic bags for general use, all included in class 16

מכלי משלוח ומעטפות מרופדים מנייר ופלסטיק; עטיפות, פדים 
ותוספת נייר מרופד לשימוש עם אריזת מוצרים; פדים סופגים 
לשימוש בחבילות מזון וציפויים פנימיים מספגים למכלאות 
וכלובים לבעלי חיים העשויים בעיקר מנייר; חומרי ריפוד 

סלולריים מנייר בצורת דף עבור אריזה ומטרות אחרות; פלמי 
אריזה גמישים מפלסטיק לשימוש מסחרי ותעשייתי;שקיות 

פלסטיק לשימוש כללי; הכל נכלל בסוג 16                             
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Class: 17 סוג: 17

Packaging materials of rubber or plastics, namely 
cellular material in sheet form; flexible foam concrete 
expansion joint filler; protective material for pipe lines 
consisting of laminated plastic film and foam layers; 
polyethylene foam in roll, sheet and strip form for use 
as packaging material, cushioning material of rubber 
or plastics for wrapping and packaging of articles and 
which contains entrapped bubbles of air or other 
gases; packaging film of rubber or plastics in roll, 
sheet, or web form; packaging materials, bags, and 
materials for protection of articles and surfaces 
thereof and formed principally of plastic, cellular 
plastic sheets and plastic foam; plastic material for 
insulating and packaging and adhesive coated plastic 
sheet materials for protection of the surfaces of 
articles and pressure sensitive films for uses such as 
masking, protecting and packaging; films for 
manufacturing bags, pouches and overwrapping for 
bags and pouches used for dispensing medical 
solutions, plastic padded shipping containers and 
envelopes, cellular cushioning materials of rubber 
and plastic in sheet form for packaging and other 
purposes, plastic cellulose wadding and plastic 
cellulose absorbent pads for use in food packing; all 
included in class 17

חומרי אריזה, מגומי ופלסטיק, כלומר חומרים סלולריים בצורת 
דף; מילוי מפרק התרחבות בטון קצף גמיש; חומר מגן לקווי 
צינור המכיל של סרט פלסטיק למינציה ושכבות קצף; קצף 
פוליאתילן בצורת גליל, דף ורצועה לשימוש כחומר אריזה, 
חומר ריפוד מגומי או פלסטיק לעטיפה ואריזה של מוצרים 

שמכיל בועות ממולכדות של אוויר או גזים אחרים; פילם אריזה 
מגומי או פלסטיק בצורת גליל, דף או רשת; חומרי אריזה, 
שקיות, וחומרים להגנה של מוצרים ומשטחים שלהם ומיוצר 
בעיקר מפלסטיק, יריעות סלולריות פלסטיק וקלקר; חומר 
פלסטי לבידוד ואריזה וחומרי יריעת פלסטיק מצופות דבק 
להגנה על משטחים של מוצרים ופלמים רגישים ללחץ 

לשימושים כגון מיסוך, הגנה ואריזה; פלמים לייצור שקיות, 
תיקים ואריזה-מעבר עבור שקיות ותיקים המשמשות לניפוק 
תמיסות רפואיות; מעטפות ומיכלים מרופדים בפלסטיק 
למשלוח, חומרי ריפוד רבי תאים מגומי ופלסטיק בצורת 

גיליונות לאריזה ולמטרות אחרות, צמר גפן מתאית פלסטית 
ופדים סופגים מתאית פלסטית לשימוש באריזת מזון; הנכללים 
כולם בסוג 17                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 21 סוג: 21

Plastic containers, namely, polystyrene and 
polypropylene trays for food packaging; dispensers 
for cleaning and disinfecting preparations; cleaning 
instruments, namely, scrubbing brushes, mops, 
sponges and cleaning cloths; all included in class 21

מכלי פלסטיק, כלומר, מגשים פוליסטירן ופוליפרופילן לאריזות 
מזון; מחלקים לתכשירים לניקוי וחיטוי; מכשירי ניקוי, כלומר, 

מברשות לשפשף, מגבים, ספוגים ומטליות ניקוי הכל נכלל בסוג 
                                                                               .21

                                                                    

Class: 22 סוג: 22

Cellular cushioning materials, not made of rubber or 
plastic,  in sheet form for packaging and other 
purposes; all included in class 22

חומרי ריפוד רב תאיים, שאינם מיוצרים מגומי או פלסטיק, 
בצורת גיליונות לאריזה ומטרות אחרות הכל נכלל בסוג 22       

                                                        

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of polyurethane foam 
spraying apparatus and chemicals therefore; 
janitorial services; hygiene, cleaning, polishing, 
deodorizing, disinfecting and sanitation services; floor 
care services; kitchen hygiene, cleaning and 
warewashing services; washroom hygiene and 
cleaning services; laundry and linen ironing services; 
installation, repair and maintenance of dishwashing, 
glass washing, dish drying and glass drying 
machines; installation, repair and maintenance of 
dispensing machines; repair and maintenance of 
cleaning, polishing and sanitation apparatus and 
machinery, rental of cleaning equipment, vehicle 
cleaning services, pest control services; all included 
in Class 37.

תיקון ותחזוקה של התקן ריסוס לקצף פוליאוריטן וכימיקלים 
הקשורים; שירותי שרת; שירותי היגיינה, ניקוי, ליטוש, מפיג 
רוחות, חיטוי ותברואה; שירותי טיפול ברצפה; שירותי היגיינת 
מטבח, ניקיון שירותי שטיפת כלים; שירותי היגיינת וניקיון 

שירותים; שירותי כביסה וגיהוץ מצעים; התקנה, תיקון ותחזוקה 
של מכונות שטיפת כלים, שטיפת זכוכית, ייבוש כלים וייבוש 
זכוכית; התקנה,תיקון ותחזוקה של מכונות חלוקה; תיקון 

ותחזוקה של מכשירים ומכונות ניקוי, ליטוש ותברואה, השכרת 
ציוד ניקוי, שירותי ניקיון כלי רכב, שירותי הדברה הכל נכלל 

בסוג 37                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 39 סוג: 39

Service of packaging articles to the order and 
specification of others; all included in Class 39

שירות של אריזת מוצרים בהתאם להזמנה ולפירוט עבור 
אחרים, הכל נכלל בסוג 39                                                 
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 Owners

Name: SEALED AIR CORPORATION (US)

Address: 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey, 07407, U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, operating a seminar 
and exhibition center and conducting professional 
seminars, exhibitions, demonstrations and training in 
the field of food marketing and packaging; 
educational services, namely, providing training, 
seminars and workshops, concerning hygiene, 
cleaning, floor care and laundry and concerning 
proper food safety practices and procedures with 
respect to cleaning of kitchens and food service 
equipment, proper floor and carpet care, proper 
hygiene procedures for food service employees, and 
proper cleaning and disinfection of food processing 
plants and areas, publication of educational 
information materials concerning hygiene, cleaning, 
floor care and laundry and concerning proper food 
safety practices and procedures with respect to 
cleaning of kitchens and food service equipment, 
proper floor and carpet care, proper hygiene 
procedures for food service employees, and proper 
cleaning and disinfection of food processing plants 
and areas; Educational and consultation services, 
namely, providing training, seminars and workshops; 
all included in Class 41.

שירותי חינוך, כלומר, הפעלת מרכז סמינרים ותערוכה וארגון 
סדנאות, תערוכות, הדגמות והכשרה מקצועיות בתחום של 
שיווק ואריזת מזון ; שירותי חינוך, במיוחד אספקת תרגול, 

סמינרים וסדנאות, בנוגע להיגיינה, ניקיון, טיפול ברצפה וכביסה 
ובנוגע לנוהלי בטיחות מזון נכונים ופרוצדורות ביחס לניקיון 
המטבח והציוד בשירותי המזון, טיפול נכון ברצפה ושטיח, 
פרוצדורות היגיינה נכונות למועסקים בשירותי מזון, וניקיון 
וחיטוי נכון של מפעלים ומשטחים לעיבוד מזון; פרסום של 
חומרי מידע הנוגע להיגיינה, ניקיון, טיפול ברצפה וכביסה 
ובנוגע לנהלי בטיחות מזון נאותים ונהלים ביחס לניקיון של 
מטבחים וציוד שירות מזון, טיפול נכון לרצפה ושטיח, נהלי 
היגיינה נאותים לעובדים בשירות מזון וניקוי וחיטוי נכון של 

מפעלים ואזורים לעיבוד מזון ; שירותי ייעוץ וחינוך, כלומר, מתן 
הדרכה, סמינרים וסדנאות ; הכל נכלל בסוג 41                      
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Trade Mark No. 256777 מספר סימן

Application Date 25/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

liquid chemicals used for making urethane foams to 
be used for protective packaging; chemical 
substances for industrial or manufacturing processes, 
namely detergents for industrial or manufacturing 
processes, degreasers for industry, compounds for 
softening water, chelating agents, acid removers, 
scale removers, rinse aid compositions, anti-foam 
agents, cooling brines, additives to cooling brines, 
additives used in water treatment, cooling water 
treatment scale and corrosion inhibitors, boiler water 
treatment sludge conditioners, oxygen scavengers 
and dispersants; all included in class 1.

כימיקלים נוזליים המשמשים להכנת קצף אורתאן כדי לשמש 
לאריזת מגן; חומרים כימיים לתהליכים תעשייתיים או ייצור, 
כלומר חומרי ניקוי לתהליכים תעשייתיים או ייצור, מסירי 
שומנים לתעשייה, תרכובות לריכוך מים, חומרים סופחים, 
מסירי חומצה, מסירי אבנית, תכשיר עזר לשטיפה, חומרים 
אנטי קצף, מי מלח לקירור, תוספים למי מלח לקירור, תוספים 
המשמשים בטיפול במים, טיפול במים לקירור, מעכבי אבנית 
וחלודה, טיפול במי הדוד מזגני בוצה, חומר מנקה ומפזר חמצן 
הכל נכלל בסוג 1.                                                             
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Class: 3 סוג: 3

Solvents used for cleaning equipment used in making 
of urethane foam; all purpose cleaning, degreasing, 
polishing and finishing preparations and cleaning 
preparations with disinfecting properties for use on 
inanimate surfaces; namely, floor cleaning 
preparations, floor polishing preparations, floor 
finishing preparations, floor wax and polish removing 
preparations; furniture polish, glass cleaning and 
polishing preparations; stainless steel cleaning 
preparations; cleaning preparations for use in the 
internal and external cleaning and maintenance of all 
types of vehicles; sink, toilet, shower and tub 
cleaners; tile cleaning preparations; hand soaps and 
hand lotions; shampoo; carpet cleaning solutions and 
stain removers; cleaning preparations for use on 
fabrics, upholstery and carpets, with and without 
deodorant properties; laundry products for 
commercial use, namely, detergents, bleach, fabric 
softeners, laundry sour/neutralizers, starch and stain 
removers; germicidal detergents for commercial 
laundry; washing products, namely, machine 
dishwashing detergents and rinse additives, hand 
dishwashing detergents, flatware presoaking 
detergents, dishware destaining preparations, acid 
cleaners for use in machine dishwashers, detergent 
rinse aides, soak tanks cleaners; cleaning 
preparations for bottle washing; oven cleaning 
preparations, pipe and drain cleaning preparations; 
preparations for cleaning tanks, pipelines, floors, 
walls and ceilings; degreasers;  all included in class 3

ממיסים המשמשים לניקוי ציוד המשמש בייצור של קצף 
אורתאן; תכשירי ניקוי, מסיר שומן, פוליש וליטוש לכל מטרה 
ותכשירי ניקוי עם תכונות חיטוי לשימוש על משטחים דוממים; 
כלומר, תכשירי ניקוי רצפה, תכשירי פוליש רצפה, ותכשירי 
ליטוש רצפה, תכשירי שעוות רצפה ומסירי פוליש; הברקת 
רהיטים, תכשירי ניקוי וליטוש זכוכית; תכשירי ניקוי נירוסטה; 
תכשירי ניקוי לשימוש בניקוי פנימי וחיצוני ותחזוקה של כל סוגי 
כלי רכב; מנקה כיור, אסלה, מקלחת ואמבטיה; תכשירי ניקוי 
אריחים; סבוני יד וקרמי יד; שמפו; תמיסות ניקוי שטיחים 

ומסירי כתמים; תכשירי ניקוי לשימוש בבדים, ריפוד ושטיחים, 
עם ובלי מאפייני דאודורנט; מוצרי כביסה לשימוש מסחרי, 
כלומר, חומרי ניקוי, אקונומיקה, מרככי כביסה, כביסה 

חמוצים/מנטרלים, מסירי עמילן וכתמים; חומרי ניקוי קוטל 
חיידקים לכביסה מסחרית; מוצרי שטיפה, כלומר, חומרי ניקוי 
בשטיפת כלים במכונה ותוספי שטיפה, חומרי ניקוי לשטיפת 
כלים ביד, חומרי ניקוי להשריית סכו"ם מראש, תכשירים 

להסרת כתמים מכלי שולחן, מנקה חומצה לשימוש במדיחי 
כלים, חומרי ניקוי עזר לשטיפה, מנקה השריה למכלים; תכשירי 

ניקוי לשטיפת בקבוק; תכשירי ניקוי תנור, צנרת וניקוז; 
תכשירים לניקוי מכלים, צינורות, רצפות, קירות ותקרות; מסירי 
שומנים; הכל נכלל בסוג 3.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 5 סוג: 5

sanitizing, germicidal, and deodorant preparations, 
namely, air deodorant, household deodorant, room 
deodorant, carpet deodorizer, and fabric and 
upholstery deodorizers for use on inanimate 
surfaces; germicides for commercial laundry; all 
purpose disinfectant and sanitizers; air fresheners, 
namely, air deodorizing preparations; carpet, fabric 
and upholstery deodorizers; teat sanitizers, 
algaecides, sanitary sterilizing preparations; 
sterilizing materials; all included in class 5                   
                                                      

תכשירי חיטוי, קוטל חיידקים ודאודורנט לכל מטרה לשימוש על 
משטחים דוממים ;חומרי חיטוי וסניטציה לכל מטרה; תכשירי 
סניטציה, קוטלי חיידקים ומפיגי ריח לכל מטרה, במיוחד, 

תכשירים מפיגי ריח, תכשירי אל-ריח לבית, תכשירי אל-ריח 
לחדר, תכשירי אל-ריח לשטיחים, ותכשירי אל-ריח לבדים 

ולריפוד לשימוש על משטחים דוממים; קוטלי חיידקי למכבסה 
מסחרית; חומרי חיטוי וסניטציה לכל מטרה; מטהרי אויר, 
במיוחד תכשירים מפיגי ריח; תכשירי אל ריח לשטיח, בדים 

וריפוד;  חומרי סניטציה לפטמה, חומרים קוטלי אצות, תכשירי 
חיטוי סניטריים; חומרי חיטוי הכל נכלל בסוג 5
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Class: 7 סוג: 7

packaging machines, wrapping machines, sealing 
machines and parts and accessories therefor, 
namely, heat tanks and tunnels for shrinking films; 
bag dispensers, loaders for bags and pouches, heat 
pouches, heat sealers, scrap winders, conveyors, 
collators, product in-feeds, product handling units, 
film feeds, center folders, water removal units and 
parts for all of the foregoing; polyurethane foam 
spraying machine for in-place packaging of 
merchandise; cleaning and polishing machines, 
instruments and apparatuses, namely, floor cleaning 
and polishing machines; vacuum cleaners and 
cleaning machines for carpets and rugs and parts 
thereof; rug and carpet beaters (machines); 
machines for dry cleaning carpets and rugs; power 
operated floor scrubbers, floor polish and foam 
generating machines and parts thereof; all included 
in class 7.

מכונות אריזה, מכונות עטיפה, מכונות איטום וחלקים ואביזרים 
לכך; כלומר, מכלי חום ומנהרות לכיווץ פילמים; מחלקי שקית, 
טוען תיקים ושקיות, שקיות חום, אטמי חום, גולל תיל, מסוע, 
מסדר, מוצר תוך-הזנות, יחידות טיפול במוצר, הזנות פילם, 
תיקיות מרכז, יחידות סילוק מים וחלקים של כל האמור לעיל; 
מכונת ריסוס קצף פוליאוריטן לאריזה במקום של סחורה; 
מכונות, מכשירים, והתקנים לניקוי ולליטוש, כלומר, מכונות 
לניקוי רצפה וליטוש; שואבי אבק ומכונה לניקוי שטיחים 

ושטיחים, וחלקיהם; חובט שטיח ושטיח (מכונות); מכונות לניקוי 
יבש של שטיחים ושטיחים; רוחצי רצפה שמופעל על ידי חשמל, 
מכונות פוליש רצפה ויצירת קצף וחלקיהם הכל נכלל בסוג 7.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 10 סוג: 10

Polymer film bags, pouches, tubings and connectors 
for dispensing medical solutions; all included in class 
10

שקיות, תיקים, צנורות, ומחברי פולימר פילם עבור מסירת 
תמיסות רפואיות; הכל נכלל בסוג 10.                                   

              

Class: 16 סוג: 16

Paper padded shipping containers and envelopes; 
cushion paper wrappers, pads and inserts for use in 
product packaging; absorbent pads for use in food 
packages and absorbent liners for animal pens and 
cages consisting primarily of paper; cellular 
cushioning materials of paper in sheet form for 
packaging and other purposes; plastic flexible 
packaging films for commercial and industrial use; 
plastic bags for general use, all included in class 16

מכלי משלוח ומעטפות מרופדים מנייר ופלסטיק; עטיפות, פדים 
ותוספת נייר מרופד לשימוש עם אריזת מוצרים; פדים סופגים 
לשימוש בחבילות מזון וציפויים פנימיים מספגים למכלאות 
וכלובים לבעלי חיים העשויים בעיקר מנייר; חומרי ריפוד 

סלולריים מנייר בצורת דף עבור אריזה ומטרות אחרות; פלמי 
אריזה גמישים מפלסטיק לשימוש מסחרי ותעשייתי;שקיות 

פלסטיק לשימוש כללי; הכל נכלל בסוג 16                             
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Class: 17 סוג: 17

Packaging materials of rubber or plastics, namely 
cellular material in sheet form; flexible foam concrete 
expansion joint filler; protective material for pipe lines 
consisting of laminated plastic film and foam layers; 
polyethylene foam in roll, sheet and strip form for use 
as packaging material, cushioning material of rubber 
or plastics for wrapping and packaging of articles and 
which contains entrapped bubbles of air or other 
gases; packaging film of rubber or plastics in roll, 
sheet, or web form; packaging materials, bags, and 
materials for protection of articles and surfaces 
thereof and formed principally of plastic, cellular 
plastic sheets and plastic foam; plastic material for 
insulating and packaging and adhesive coated plastic 
sheet materials for protection of the surfaces of 
articles and pressure sensitive films for uses such as 
masking, protecting and packaging; films for 
manufacturing bags, pouches and overwrapping for 
bags and pouches used for dispensing medical 
solutions, plastic padded shipping containers and 
envelopes, cellular cushioning materials of rubber 
and plastic in sheet form for packaging and other 
purposes, plastic cellulose wadding and plastic 
cellulose absorbent pads for use in food packing; all 
included in class 17.

חומרי אריזה, מגומי ופלסטיק, כלומר חומרים סלולריים בצורת 
דף; מילוי מפרק התרחבות בטון קצף גמיש; חומר מגן לקווי 
צינור המכיל של סרט פלסטיק למינציה ושכבות קצף; קצף 
פוליאתילן בצורת גליל, דף ורצועה לשימוש כחומר אריזה, 
חומר ריפוד מגומי או פלסטיק לעטיפה ואריזה של מוצרים 

שמכיל בועות ממולכדות של אוויר או גזים אחרים; פילם אריזה 
מגומי או פלסטיק בצורת גליל, דף או רשת; חומרי אריזה, 
שקיות, וחומרים להגנה של מוצרים ומשטחים שלהם ומיוצר 
בעיקר מפלסטיק, יריעות סלולריות פלסטיק וקלקר; חומר 
פלסטי לבידוד ואריזה וחומרי יריעת פלסטיק מצופות דבק 
להגנה על משטחים של מוצרים ופלמים רגישים ללחץ 

לשימושים כגון מיסוך, הגנה ואריזה; פלמים לייצור שקיות, 
תיקים ואריזה-מעבר עבור שקיות ותיקים המשמשות לניפוק 
תמיסות רפואיות; מעטפות ומיכלים מרופדים בפלסטיק 
למשלוח, חומרי ריפוד רבי תאים מגומי ופלסטיק בצורת 

גיליונות לאריזה ולמטרות אחרות, צמר גפן מתאית פלסטית 
ופדים סופגים מתאית פלסטית לשימוש באריזת מזון; הנכללים 
כולם בסוג 17                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 21 סוג: 21

plastic containers, namely, polystyrene and 
polypropylene trays for food packaging; dispensers 
for cleaning and disinfecting preparations; cleaning 
instruments, namely, scrubbing brushes, mops, 
sponges and cleaning cloths; all included in class 21.

מכלי פלסטיק, כלומר, מגשים פוליסטירן ופוליפרופילן לאריזות 
מזון; מחלקים לתכשירים לניקוי וחיטוי; מכשירי ניקוי, כלומר, 

מברשות לשפשף, מגבים, ספוגים ומטליות ניקוי הכל נכלל בסוג 
                                                                               .21

                                                                      

Class: 22 סוג: 22

Cellular cushioning materials, not made of rubber or 
plastic,  in sheet form for packaging and other 
purposes; all included in class 22

חומרי ריפוד רב תאיים, שאינם מיוצרים מגומי או פלסטיק, 
בצורת גיליונות לאריזה ומטרות אחרות הכל נכלל בסוג 22       

                                                        

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of polyurethane foam 
spraying apparatus and chemicals therefore; 
janitorial services; hygiene, cleaning, polishing, 
deodorizing, disinfecting and sanitation services; floor 
care services; kitchen hygiene, cleaning and 
warewashing services; washroom hygiene and 
cleaning services; laundry and linen ironing services; 
installation, repair and maintenance of dishwashing, 
glass washing, dish drying and glass drying 
machines; installation, repair and maintenance of 
dispensing machines; repair and maintenance of 
cleaning, polishing and sanitation apparatus and 
machinery, rental of cleaning equipment, vehicle 
cleaning services, pest control services; all included 
in Class 37.

תיקון ותחזוקה של התקן ריסוס לקצף פוליאוריטן וכימיקלים 
הקשורים; שירותי שרת; שירותי היגיינה, ניקוי, ליטוש, מפיג 
רוחות, חיטוי ותברואה; שירותי טיפול ברצפה; שירותי היגיינת 
מטבח, ניקיון שירותי שטיפת כלים; שירותי היגיינת וניקיון 

שירותים; שירותי כביסה וגיהוץ מצעים; התקנה, תיקון ותחזוקה 
של מכונות שטיפת כלים, שטיפת זכוכית, ייבוש כלים וייבוש 
זכוכית; התקנה,תיקון ותחזוקה של מכונות חלוקה; תיקון 

ותחזוקה של מכשירים ומכונות ניקוי, ליטוש ותברואה, השכרת 
ציוד ניקוי, שירותי ניקיון כלי רכב, שירותי הדברה הכל נכלל 

בסוג 37                                                                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 39 סוג: 39

Service of packaging articles to the order and 
specification of others; all included in Class 39

שירות של אריזת מוצרים בהתאם להזמנה ולפירוט עבור 
אחרים, הכל נכלל בסוג 39                                                 
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 Owners

Name: SEALED AIR CORPORATION (US)

Address: 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey, 07407, U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, operating a seminar 
and exhibition center and conducting professional 
seminars, exhibitions, demonstrations and training in 
the field of food marketing and packaging; 
educational services, namely, providing training, 
seminars and workshops, concerning hygiene, 
cleaning, floor care and laundry and concerning 
proper food safety practices and procedures with 
respect to cleaning of kitchens and food service 
equipment, proper floor and carpet care, proper 
hygiene procedures for food service employees, and 
proper cleaning and disinfection of food processing 
plants and areas, publication of educational 
information materials concerning hygiene, cleaning, 
floor care and laundry and concerning proper food 
safety practices and procedures with respect to 
cleaning of kitchens and food service equipment, 
proper floor and carpet care, proper hygiene 
procedures for food service employees, and proper 
cleaning and disinfection of food processing plants 
and areas; Educational and consultation services, 
namely, providing training, seminars and workshops; 
all included in Class 41. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                    

  שירותי חינוך, כלומר, הפעלת מרכז סמינרים ותערוכה וארגון 
סדנאות, תערוכות, הדגמות והכשרה מקצועיות בתחום של 
שיווק ואריזת מזון ; שירותי חינוך, במיוחד אספקת תרגול, 

סמינרים וסדנאות, בנוגע להיגיינה, ניקיון, טיפול ברצפה וכביסה 
ובנוגע לנוהלי בטיחות מזון נכונים ופרוצדורות ביחס לניקיון 
המטבח והציוד בשירותי המזון, טיפול נכון ברצפה ושטיח, 
פרוצדורות היגיינה נכונות למועסקים בשירותי מזון, וניקיון 
וחיטוי נכון של מפעלים ומשטחים לעיבוד מזון; פרסום של 
חומרי מידע הנוגע להיגיינה, ניקיון, טיפול ברצפה וכביסה 
ובנוגע לנהלי בטיחות מזון נאותים ונהלים ביחס לניקיון של 
מטבחים וציוד שירות מזון, טיפול נכון לרצפה ושטיח, נהלי 
היגיינה נאותים לעובדים בשירות מזון וניקוי וחיטוי נכון של 

מפעלים ואזורים לעיבוד מזון ; שירותי ייעוץ וחינוך, כלומר, מתן 
הדרכה, סמינרים וסדנאות ; הכל נכלל בסוג 41                      
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ALGO STORE

Trade Mark No. 256852 מספר סימן

Application Date 27/06/2013 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1170465 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: STORONE LTD שם: סטורוואן בע"מ

Address: 4 Hayetsira Street., P.O.B. 2660, Ra'anana, 
4366350, Israel

כתובת : רח' היצירה 4, ת.ד. 2660, רעננה, 4366350, 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

Computer software for use in connection with data 
storage; downloadable software for use in connection 
with data storage; all the aforementioned goods 
being exclusively dedicated to storage systems. 

תוכנת מחשב לשימוש בקשר לאחסון מידע; תוכנה ניתנת 
להורדה לשימוש בקשר לאחסון מידע; כל הטובין לעיל מיועדים 
בלעדית למערכות אחסון.                                                  
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Non-downloadable software for use in connection 
with data storage; all the aforementioned goods 
being exclusively dedicated to storage systems. 

תוכנה שאינה ניתנת להורדה לשימוש בקשר לאחסון מידע; כל 
השירותים לעיל מיועדים בלעדית למערכות אחסון.                  

                                                                              

ט"ז חשון תשע"ו - 3229/10/2015



Trade Mark No. 256952 מספר סימן

Application Date 31/05/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1005705 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CIPOLLINI SRL

Address: Via Lorenzo Bonincontri, 93, I-00147 ROME, 
Italy

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, electric bicycles, road bicycles, mountain 
bicycles, bicycle parts and accessories namely 
frames, bicycle saddles, bicycle bells, brakes, bicycle 
chains, bicycle parts namely forks, pedals, wheels; 
bicycle pumps, front and rear bicycle rack packs, 
water bottle holders for bicycles.

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 saddler; all the above mentioned goods 
for sportsmen and bicyclists. 

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; clothing and shoes for 
sportsmen and bicyclists.

ט"ז חשון תשע"ו - 3329/10/2015



Trade Mark No. 257586 מספר סימן

Application Date 21/07/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: 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.                               
      

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely inhalers; 
all included in class 10.

התקנים ומכשירים רפואיים, דהיינו משאפים; הנכללים כולם 
בסוג 10.                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 3429/10/2015



Trade Mark No. 257636 מספר סימן

Application Date 30/10/2012 תאריך הגשה

International Registration No. 1167472 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; cultures of microorganisms other 
than for medical and veterinary use; emulsifiers, 
proteins used in industry, casein and caseinates used 
in industry; lactose used in industry. 

Class: 5 סוג: 5

Dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; cultures of microorganisms for 
medical and veterinary purposes; substitutes for 
mother's milk; dietary supplements in the form of 
vitamins and minerals, dietetic substances and 
beverages for medical purposes; lactose for 
pharmaceutical purposes.

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; edible oils and fats; protein-
based foodstuffs; protein for use as a food additive; 
rennet; cheese powder; substitutes for milk and 
cream; milk and cream in powder form meat pates; 
souffles. 

Class: 30 סוג: 30

Salad dressings; puddings; dessert mousses 
[confectionery]; rice pudding; powders and 
preparations for making cappuccino, cocoa, 
chocolate, coffee and tea beverages; beverages 
based on chocolate, cocoa and coffee, four and 
preparations made from cereals, bread, pastry, 
confectionery, ices, baking-powder, sauces 
(condiments), ice, milk based dessert mousses. 

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruit and vegetables, seeds, malt. 

Class: 32 סוג: 32

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

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

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

Denmark, 03/05/2012, No. VA 2012 01270 VA 2012 01270 דנמרק, 03/05/2012, מספר

Class: 1 סוג: 1

ט"ז חשון תשע"ו - 3529/10/2015



 Owners

Name: Mejeriforeningen Danish Dairy Board

Address: Sønderhøj 1, DK-8260 Viby J, Denmark

(Denmark An Association of Danish Dairies)

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: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 31 סוג: 31

Class: 32 סוג: 32
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Trade Mark No. 258081 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1169806 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of ophthalmic, otolaryngological, 
respiratory, dermatological, oncological, 
cardiological, gastroenterological conditions, 
disorders, and diseases; sanitary preparations for 
medical purposes; food supplements for humans and 
animals; disinfectants for sanitary purposes; 
disinfectants.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, surveying, photographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking and supervising, life-
saving and teaching apparatus and instruments, all of 
the goods for ophthalmic, respiratory, 
otolaryngological, and wound care purposes.

Class: 10 סוג: 10

Surgical instruments and apparatus; medical 
instruments and apparatus, namely, devices for 
treatment of biomedical waste; orthopedic apparatus 
and instruments for diagnostic and therapeutic use; 
suture material. 

Class: 44 סוג: 44

physician services; providing medical information; 
providing information, news and commentary in the 
field of medicine; providing medical information, 
consultancy and advisory services; provision of 
medical services via the internet or 
telecommunication networks; provision of medical 
services in hospitals and clinics; 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)

Switzerland, 08/05/2013, No. 643654 שוויץ, 08/05/2013, מספר 643654

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44

ט"ז חשון תשע"ו - 3729/10/2015



 Owners

Name: Sentiss AG

Address: c/o Pfister Treuhand AG, Bankstrasse 4, CH-
8610 Uster, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

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 חשון תשע"ו - 3829/10/2015



Trade Mark No. 258133 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0205913A מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Recordati SA Chemical and Pharmaceutical 
Company

Address: 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-
1331 LUXEMBOURG, Luxembourg

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, products for treatment of 
hypertension, prostatic hyperplasia and the urinary 
system; vasodilator (cholesterol); anthhistamine 
against allergy; antifungal and antimycotic;  
veterinary and hygienic products, dietetic goods for 
children and the sick.
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Trade Mark No. 258137 מספר סימן

Application Date 06/02/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0785535 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Nordic Group B.V.

Address: Siriusdreef 22, NL-2132 WT Hoofddorp, 
Netherlands

(NL B.V.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic foods and 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides.
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Trade Mark No. 258294 מספר סימן

Application Date 12/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1171136 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
tablets, desktop computers, portable computers, and 
web browsers, namely, software for automated 
drawing, project management, electronic storage of 
data, and delivery of communications.

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing featuring software for use in 
automated drawing, project management, electronic 
storage of data, publishing of documents, and 
delivery of communications; providing on-line non-
downloadable software for use in automated drawing, 
project management, electronic storage of data, 
publishing of documents, and delivery of 
communications; providing a website featuring non-
downloadable software for use in automated drawing, 
project management, electronic storage of data, 
publishing of documents, and delivery of 
communications; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for use in 
automated drawing, project management, electronic 
storage of data, publishing of documents, delivery of 
communications and database management.

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

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

U.S.A., 09/07/2013, No. 86005237 ארה"ב, 09/07/2013, מספר 86005237

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 4129/10/2015



 Owners

Name: SmartDraw, LLC

Address: 9909 Mira Mesa Blvd, Suite 300, San Diego CA 
92131, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

ט"ז חשון תשע"ו - 4229/10/2015



SHOOT

Trade Mark No. 258433 מספר סימן

Application Date 21/08/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

party decorations made of paper and cardboard; 
printed matter; cards, greeting cards and postcards; 
documents; forms; tickets and vouchers; 
publications; albums, almanacs, annuals, booklets, 
books, brochures, catalogues, diaries, dictionaries, 
directories, guides, handbooks, journals, leaflets, 
magazines, manuals, newspapers, notebooks, 
pamphlets, periodicals, technical and trade 
publications, timetables, trade and consumer 
information digests and workbooks;  badges of 
cardboard and paper;  charge cards, credit cards and 
debit cards (other than encoded or magnetic); 
concert programmes; document files and holders; 
loose leaf binders; photographs in the field of sports 
and sporting events; envelopes; transfers; paper 
table linen; paper cake decorations;  instructional and 
teaching materials (except apparatus) in the field of 
sports and sporting events; artwork, diagrams and 
illustrations; graphic prints, representations and 
reproductions; advertising and publicity materials; 
bookmarks; calendars; charts and maps; plans; 
posters; diagrams; paper knives; paper weights; 
paper napkins; coasters made of paper or card; flags 
made of paper; pens and pencils; stickers; writing 
pads and paper; wrapping paper; parts and fittings 
for all the aforesaid goods.

קישוטים למסיבות העשויים מנייר ומקרטון; דברי דפוס; כרטיסי 
ברכה, כרטיסי איחולים וגלויות; מסמכים; טפסים; כרטיסים 
ושוברים; פרסומים; אלבומים; אלמנכים, שנתונים, ספרונים, 
ספרים, חוברות, קטלוגים, יומנים, מילונים, מדריכים, ספרי 
הדרכה, מדריכים למשתמש, ז'ורנלים, עלונים, מגזינים, ספרי 
הדרכה למשתמש, עיתונים, פנקסים, חוברות, כתבי עת, 
פרסומים טכניים ומסחריים, לוחות זמנים, תמציות וספרי 
עבודה הכוללים מידע מסחרי וצרכני; אותיות דפוס; גלופות 

דפוס; תגים מקרטון ומנייר; חומרי כריכה; כרטיסי חיוב, כרטיסי 
אשראי וכרטיסי תשלום (שאינם מקודדים או מגנטיים); תוכניות 
לקונצרטים; תיקים וקלסרים למסמכים; כורכים לדפים חופשיים; 
תצלומים בתחום הספורט ואירועי הספורט; מעטפות תמונות 
להעתקה; מפות שולחן ומפיות מנייר; קישוטים לעוגה מנייר;  
חמרי הוראה ולימוד (להוציא התקנים)בתחום הספורט ואירועי 

הספורט ; גרפיקה, תרשימים ואיורים; הדפסים, דימויים 
ורפרודוקציות גרפיים; חומרי פרסום וחומרים למתן פומבי; 
סימניות; לוחות שנה; דברי מיפוי ומפות; תוכניות; פוסטרים; 
תרשימים; סכיני נייר; משקולות נייר; מפיות נייר; תחתיות 

לכוסות מנייר או מקרטון; דגלים עשויים מנייר; עטים ועפרונות; 
מדבקות; בלוקים ונייר לכתיבה; נייר אריזה; חלקים ומתאמים 
עבור כל הסחורות הנ"ל.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear; children’s clothing, 
footwear and headgear; sports and activity clothing, 
footwear and headgear; boots, shoes, slippers and 
sandals; T-shirts; caps; ties; scarves; socks; 
waterproof clothing; braces; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש 
לילדים; הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש לספורט ולפעילויות; 
מגפיים, נעליים, נעלי בית וסנדלים; חולצות טי; כומתות; 

עניבות; צעיפים; גרביים; הלבשה חסינת מים; כתפיות; חלקים 
ומתאמים עבור כל הסחורות הנ"ל.                                       

                                          

Class: 28 סוג: 28

Board games; jigsaws; skipping ropes; table top 
games simulating team sports;  balls for games; bats 
for games; nets for sporting games;  kites and kite 
reels; dolls and accessories for dolls;  figurines; 
models; inflatable toys; playing cards; toys for 
domestic pets; baubles for Christmas trees; parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

משחקי לוח; תצרפים; דלגיות, משחקי שולחן המדמים ספורט 
קבוצתי; כדורים למשחקים; מחבטים למשחקים; רשתות 
למשחקים ספורטיביים;  עפיפונים וגלגלי ליפוף לעפיפונים; 

בובות ואביזרים לבובות;  פסלונים; מודלים; צעצועים מתנפחים; 
קלפי משחק; צעצועים לחיות מחמד; קישוטים כדור לעצי חג 

המולד; חלקים ומתאמים עבור כל הסחורות הנ"ל.

                                                                           

ט"ז חשון תשע"ו - 4329/10/2015



 Owners

Name: Pedigree Group Limited

Address: Beech Hill House, Walnut Gardens, Exeter, 
Devon, EX4 4DH, United Kingdom

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 חשון תשע"ו - 4429/10/2015



Trade Mark No. 258464 מספר סימן

Application Date 28/02/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1171614 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry, namely, 
solvents, barium, strontium, calcium chloride, caustic 
soda, chlorine products, peroxide products, 
polyglycerol products, calcium (aforementioned) 
carbonate, carbonate and sodium bicarbonate, 
cellulose acetate, amino acids, sulfuric acid, 
surfactants, dyphenils and derivatives, 
fluorochemicals, hexanedioic acid, polyamide 
intermediates, phosphorus derivatives, silica, rare 
earth elements, mixed oxides and alumina; biological 
products used in industry and science; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastic components and 
plastics, in particular vinyl polymers and specialty 
monomers, polyamide resins; fire extinguishing 
compositions; manure for agriculture; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; chemicals for use as additives 
for foodstuffs; tanning substances; agents for leather 
treatment (not included in other classes); chemicals 
for water, air and soil treatment; adhesives for use in 
industry; luminescent chemicals for industrial use; 
chemicals used in industry for the manufacture of 
phosphors; chemicals for flame-retardant treatments; 
polyamides; catalysts.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers, coatings (paints); inks 
(not included in other classes); preservatives against 
rust and against deterioration of wood; dyestuffs; 
mordants; raw natural resins; protective coatings.

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergent, dry bleach, 
laundry bleach, laundry starch and presoaks; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations namely all-purpose industrial and 
household use cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; chemicals for household use, 
not included in other classes; soaps for personal, 
household, industrial, pharmaceutical and cosmetic 
use, perfumery namely fragances, synthetic 
perfumery, essential oils namely essential oils in the 
field of beauty and hair care use, cosmetics namely 
cosmetic preparations for hair, for body and skin 
care, for bath and shower, cosmetic oils, cosmetic 
milk, make-up, cosmetic for sun care non-medicinal 
bath salts hair lotions namely hair care lotions, hair 
protection lotions, color protection lotions, hair repair 
lotions, hair moisturizing lotions; dentifrices namely 
toothpaste; preservatives for leather.
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Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants namely all-
purpose lubricants, industrial lubricants; products for 
absorbing, wetting and binding dust; non-chemical 
additives to motor fuel; lighting fuel.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary products for use in the 
treatment of vascular,
inflammatory, neoplasm, degenerative, infectious, 
congenital, autoimmune, traumatic, endocrine 
diseases and disorders; Pharmaceutical and 
veterinary products for use in dermatology, 
cardiology, oncology, hormone replacement therapy, 
and for use in the treatment of dysfunction of the 
central nervous system; Veterinary products namely 
preparations intended for fish farming, used to kill or 
control parasites or organisms causing illnesses or 
carriers of illnesses in a marine environment or a 
freshwater environment, namely biocide, germicides, 
bactericides, virucides, pesticides, parasiticides, 
algaecides and fungicides. Diagnostic reagents for 
medical or medicinal use. Antiseptic preparations; 
therapeutic products relating to genes and cells; 
sanitary products for medical purposes namely 
disinfectant cleaners for hands, skin, instruments, 
surfaces and equipment; dietetic substances for 
medical use namely vitamins and minerals, meal 
replacement bars, powder mixes, meal replacement 
drinks for medical use; food supplements for humans 
and animals namely health food supplements made 
principally of minerals and vitamins, calcium 
supplements, sodium carbonate supplements and 
sodium bicarbonate supplements, animal feed 
supplements; disinfectants namely all-purpose 
disinfectants, disinfectants for hygienic purposes, 
disinfectants for sanitary purposes, namely for use in 
the food industry, for use in the industry offood 
products processing, for use in the treatment of 
cooling water or wastewater in agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry; products for 
destroying vermin for home, garden and lawn use 
andfor professional use; fungicides for home, garden 
and lawn use and for professional use, herbicides for 
home, garden and lawn use and for professional use.
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Class: 7 סוג: 7

Machines not included in other classes and machine 
tools namely, agricultural machines, pulverizors, 
incubators for eggs, suction machines for industrial 
purposes, woodworking machines, handling 
machines (automatic), packaging and packing 
machines, pump (machines), electric hand drills, 
clippers (machines), bulldozers, grinding machines, 
Welding, brazing and soldering machines, 
autogenous welding, brazing and soldering 
apparatus, centrifugal machines, electric washing 
machines, washing machines for industrial parts, lifts, 
other than ski-lifts, sewing machines, knitting 
machines, ironing machines, dishwashers; washing 
machines [laundry], kitchen machines, electric, 
sorting machines for industry, saw (machines), robots 
[machines], printing machines, drilling machines, 
elevators (lifts), knives (electric); engine equipment 
parts made mainly or totally ofplastic; equipment 
parts for engines and machine parts, made of 
synthetic resins; equipment and installations for 
recycling and treatment of materials and soils 
namely, waste disposals, waste recycling machine, 
garbage (waste) processing device; Air, Gas, Water 
and mud sanitation equipment and installations, Mud 
catchers and collectors [machines], equipment for 
destroying organic contaminants, Machines for 
separating recyclable materials; cogeneration 
equipment and installations namely, cogenerational 
generators, Solar-powered electricity generators, 
electricity and steam cogenerating installation; 
motors and engines, other than for land vehicles; fuel 
injection devices for vehicle motors; air and cooling 
intake systems for motors and engines for vehicles 
(engine parts).
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Class: 9 סוג: 9

Scientific, optical, measuring and checking 
(supervision) apparatus and instruments namely, 
light emitting diode (LED) displays, light conducting 
filaments, light conductors in the nature of electric 
light conductors; electric light dimmers, electronic 
light switches, light modulators, lightning conductors, 
lightning rods, illumination regulators, electric light 
dimmers, switching apparatus for lights in the nature 
of light switches, light-emitting electronic pointers; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity namely electric control panels, electric 
compressors, electric generators, electrical 
conductors for transformers, Electricity conduits, 
Electricity distribution consoles, Electricity limiters, 
Electricity router, Gate operators, winding wires and 
wire connectors; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images 
namely video screens, audio tape recorders, video 
tape recorders, CD players and recorders, DVD 
players and recorders, audio speakers, sound 
amplifiers, stereo amplifiers; magnetic data carriers 
namely blank audio discs, blank laser discs, blank 
optical discs, blank floppy discs, plastic cards with a 
magnetic strip; calculating machines, data processing 
equipment, namely USB flash drives, computer 
printers, modems; computers; computer software for 
database management, for image processing, 
recording discs namely compact discs containing 
music, blank hard discs; apparatus and instruments 
for monitoring and automated regulation for tanks, 
tubing, valves, housings, boxes, filters and pumping 
units as well as for installations for filling, storing and 
feeding of fuel, gas and other fluids; calculating 
machines namely calculators; data processing 
equipment namely computer software for database 
management, card punching and sorting machines 
for data; computers namely hardware; software for 
industrial use; fire¬extinguishing apparatus namely 
fire-extinguishers; clothing for protection against fire, 
heat, radiation and/or chemical reactions; protection 
devices for personal use against accidents; 
spectacles (optics); optical goods; diagnostic 
apparatus not for medical use; memory cards or 
microprocessor cards.
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Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus, 
equipment and instruments namely, sterilization 
cases and trays, surgical instrument cases and trays 
and other reusable medical devices, dental devices, 
single-use instruments, hemodialysis membranes, 
sprays, inhalers, auto-injectors, syringes, Drug-
release devices sold without medication, Dental 
implants, bioreactors for the preparation of cultivation 
media, apparatus and instruments for cell analysis for 
pharmaceutical or medical use, pouches for medical 
purposes, biomedical textile structures, therapeutic 
devices in orthopedics, cardiovascular, tissue 
engineering, neurology, and general surgery, 
instrument handles, Microtubes and Profiles to 
Medical Industry; surgical implants [artificial 
materials]; orthopedic articles namely, orthopedic 
bandages, orthopedic soles, corsetry, stockings and 
panty-hoses, suture materials, draw-sheets for sick 
beds. 

Class: 12 סוג: 12

Vehicles namely, air, land and water vehicles; 
motorcycles; cycles, bicycles; apparatus for 
locomotion by land, air or water namely, motorcycles, 
cycles, vans, trucks, boats, airplanes and 
Aerospatiale vehicles; motors and engines for land 
vehicles; structural parts for vehicles, not included in 
other classes; spare parts of plastic for vehicles, not 
included in other classes, in particular any technical 
parts, fuel tanks for vehicles and filling systems 
thereof, bodies, bumpers, spoilers, dashboards, 
glove compartments, storage consoles, vehicle roofs 
and interior side panels, door panels and handles, 
shock absorbers, frames, kickstands, brakes, 
handlebars, wheel rims, pedals, tires and wheels. 

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gum and goods made from these materials, 
not included in other classes; plastics in extruded 
form for use in manufacture; plastic composites and 
other semi-finished goods of plastic, also in the form 
of fluids, mousses, foils, sheets, membranes, plates 
or tubes; fibres and yarns not for textile use; sealing, 
packing and insulating material; flexible tubes, not of 
metal; insulating resin; insulating fluids; electric 
insulating fluids; semi-processed cellulose acetate, in 
particular for the manufacture of filters for cigarettes; 
connecting hose for vehicle radiators; filtering 
materials (semi-processed foams or plastics).

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal namely, 
geomembranes, drainage installations, drain pipes, 
drain boxes and rainwater collectors, plastic pipe 
supports, Non-Metal fitting for heating and cooling 
systems, Cement mixes, bricks, Non-metal roofing 
tiles; rigid panels assemblies and panels made of 
plastic for building; door and window frames of 
plastic; non- metallic rigid pipes for building Non-
metallic rigid pipes for construction purposes of office 
buildings and industrial buildings; road building 
products; non-metallic transportable buildings namely 
non-metallic prefabricated buildings.
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Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, thread, nets, tents, tarpaulins, sails, 
bags (not included in other classes); padding and 
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw 
fibrous textile materials; synthetic and/or artificial 
fibers (for textile use); cables, not of metal; packing 
(cushioning, stuffing) materials, not of rubber or 
plastics; textile fibers; bags or sacks (bags) of textile, 
for packaging; glass fibers [fibres] for textile use.

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads for textile use; elastic thread and 
yarn for textile use; fiberglass thread for textile use; 
spun wool; spun silk.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics and textile goods, not included in other 
classes; Bed, table and household linen; net curtains, 
curtains and wall hangings of textile; upholstery 
fabrics; filtering materials of textile.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; lingerie, underwear, 
stockings and tights.

Class: 30 סוג: 30

Flour; pastry and confectionery; edible ices; yeast, 
baking-powder; salt; condiments; spices; aromatic 
preparations for food; vanillin.

Class: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs.

Class: 34 סוג: 34

Filters for smokers' articles; cigarette filters.

Class: 35 סוג: 35

Business management and organization advice, 
including assistance with the operation and 
development of industrial or commercial businesses; 
administrative auditing of business organization; 
commercial business appraisals, including business 
expertise in certification, also concerning companies 
active in the field of recycling, energy and fluid 
distribution, credits for the emission of greenhouse 
gases and energy saving; business inquiries; 
compilation of statistics; administrative services 
relating to the compilation, analysis and 
documentation of statistics; drafting reports and 
business plans; analysis, research and marketing 
studies, also with the aim of assessing needs relating 
to energy, fluids and credits for the emission of 
greenhouse gases, as well as energy saving issues; 
price analysis.
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Class: 36 סוג: 36

Financial and real estate management; financial 
services provided in the field of greenhouse gas 
emission credits; investment management and 
financial consulting services in the field of 
greenhouse gas emission credits; assistance and 
advice relating to capital investments; intermediary 
services regarding financial investments, in particular 
namely capital investments; financing and insurance 
in connection with the field of credits for the emission 
of greenhouse gases; financial analysis of markets 
and of stock exchange quotations for securities in the 
field of energy markets; financial transactions in the 
context of the trade in any energy and environmental 
commodity; financial and capital investment 
information in the field of energy and environmental 
commodities.

Class: 37 סוג: 37

Construction, installation, maintenance and repair of 
industrial equipment plants and machinery; 
construction, installation, maintenance and repair of 
installations for recycling and the treatment of 
materials; construction, installation, maintenance and 
repair of installations for the treatment of water, soils, 
gas and air; construction, installation, maintenance 
and repair of co-generation installations; 
construction, installation, maintenance and repair of 
installations for producing and distributing electrical, 
thermal, calorific and refrigerating energy; 
maintenance services for thermal equipment; 
maintenance operations on equipment and 
installations pertaining to environmental engineering; 
maintenance of equipment, also on the basis of 
technical reports on installations, measurements and 
condition reports; the aforesaid services, also on the 
basis of diagnostics or in the context of visual and 
functional undertaking of installations; installation, 
repair and maintenance of technical equipment in the 
field of electrical, thermal, calorific and refrigerating 
energy, also in connection with the management of 
such apparatus.

Class: 39 סוג: 39

Transport of goods by air, rail, road and sea; 
packaging of goods for transportation and storage of 
goods; water distribution; distribution of energy, such 
as electricity, gas, oil, heat, cold and air.

Class: 40 סוג: 40

Recycling and treatment of materials; water, soil, gas 
and air treatment; surface treatment; treatment of 
waste; the aforementioned services also in the 
framework of pollution control; processing of energy; 
production of energy; advice concerning the 
aforesaid services.
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Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, and research 
and design relating thereto namely, in the field of 
chemistry, energy, engineering, recycling and 
environmental sciences; industrial analysis and 
research services in the field of in the field of 
chemistry, energy, engineering, recycling and 
environmental sciences; technical project studies; 
surveying (engineering work); testing of materials; 
design and development of computers and software; 
engineering services in environmental engineering; 
technical measurements and research with a view to 
establishing technical reports and installation 
condition reports.

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

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

Benelux, 02/10/2012, No. 1255425 בנלוקס, 02/10/2012, מספר 1255425

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 5 סוג: 5

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 12 סוג: 12

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 22 סוג: 22

Class: 23 סוג: 23

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 30 סוג: 30

Class: 31 סוג: 31

Class: 34 סוג: 34
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 Owners

Name: Solvay

Address: Rue de Ransbeek 310, B-1120 Bruxelles, 
Belgium

(Benelux 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

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 258478 מספר סימן

Application Date 05/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1171712 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Santiago Godfrid Gonzalez

Address: Calle Hortaleza, 3, E-28004 Madrid, Spain

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: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder.

ט"ז חשון תשע"ו - 5429/10/2015



REVISION POSSIBLE

Trade Mark No. 258569 מספר סימן

Application Date 25/08/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4557500 ארה"ב מספר: 4557500

Dated 24/06/2014 (Section 16) מיום 24/06/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: DePuy Synthes, Inc.

Address: 700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana 46581, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopaedic implants; surgical instruments for use in 
orthopaedic surgery.

שתלים אורתופדיים; כלים כירורגיים לשימוש בניתוח אורתופדי. 
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DESIGNED TO SAVE SIGHT

Trade Mark No. 258571 מספר סימן

Application Date 25/08/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 652792 שוויץ מספר: 652792

Dated 23/08/2013 (Section 16) מיום 23/08/2013 (סעיף 16) 

 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: 16 סוג: 16

Printed materials, namely, brochures, pamphlets, 
leaflets, booklets, mailings and print advertisements 
in publications and magazines, featuring health and 
medical information; all included in class 16.

חומרים מודפסים, דהיינו, ברושורים, חוברות, עלונים, ספרונים, 
דיוור ופרסומות מודפסות בפרסומים וכתבי עת, המציגים מידע 
בריאותי ורפואי; הנכללים כולם בסוג 16.                               

                                                                      

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services in the healthcare 
sector; all included in class 41.

שירותי חינוך והכשרה במגזר שירותי הבריאות; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                             

Class: 44 סוג: 44

Providing health information; providing medical 
information; all included in class 44.

מתן מידע בריאותי; מתן מידע רפואי; הנכללים כולם בסוג 44   
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Trade Mark No. 258815 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0385476 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Active chemical ingredients for use in the 
manufacture of pharmaceuticals

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for treatment of 
hypertension, prostatic hyperplasia and the urinary 
system; vasodilator (cholesterol); anthhistamine 
against allergy; antifungal and antimycotic;  
veterinary and hygienic products, dietetic goods for 
children and the sick., veterinary and hygienic 
products; dietetic goods for children and the sick; 
dietetic products, in particular meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables, 
jellies, jams, preserves, flours and cereal 
preparations, bread, biscuits, cakes, honey, treacle 
syrup, yeast, malt, medicated wines.

ט"ז חשון תשע"ו - 5729/10/2015



 Owners

Name: Recordati SA Chemical and Pharmaceutical 
Company

Address: 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-
1331 LUXEMBOURG, Luxembourg

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 258816 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0475332 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Recordati SA Chemical and Pharmaceutical 
Company

Address: 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-
1331 LUXEMBOURG, Luxembourg

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Active chemical ingredients for the manufacture of 
pharmaceuticals

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical  products for treatment of 
hypertension, prostatic hyperplasia and the urinary 
system; vasodilator (cholesterol); anthhistamine 
against allergy; antifungal and antimycotic;  
veterinary and hygienic products, dietetic goods for 
children and the sick.
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Trade Mark No. 258818 מספר סימן

Application Date 11/03/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0599329 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Base metals and their alloys; metal construction 
materials; transportable metal constructions; metal 
materials for railway tracks; non-electrical metal 
cables and wires; metal ironmongery and 
locksmithing articles; metal pipes; safes; goods made 
of metal not included in other classes; ores; refined 
steels and special steels, refined steel alloys; non-
electric metal wires, sheet metal, tubes and pipes, 
cast parts and semi-finished goods of metal and/or of 
refined steel, feedwires, filler metals for welding, 
springs (ironware), foils and arms for metal springs, 
forged and cast goods not included in other classes, 
metal primary materials for manufacturing magnets, 
fuel rods (not included in other classes) for nuclear 
reactors; high pressure metal feeders.

Class: 7 סוג: 7

High pressure valves (machine parts), high pressure 
pumps, high pressure cutting devices, high pressure 
machines as well as high pressure seals thereof.

Class: 9 סוג: 9

Magnets, welding electrodes.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; assistance in running or managing a 
commercial enterprise, assistance in managing the 
business or commercial activities of an industrial or 
commercial company, company administration and 
management.

Class: 42 סוג: 42

Research and development in the fields of 
metallurgy, industrial processes and technology, the 
science of materials, apparatus and machine 
construction, treatment of materials as well as in the 
field of casting, forging, welding and tempering of 
metals; project studies and expert opinions about 
industrial installations and machines; exploitation of 
rights in patents; consultation and representation 
during patent licensing; exploitation of industrial 
know-how, consultation and representation during 
know-how licensing; administration of company 
registration fees.
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 Owners

Name: voestalpine Edelstahl GmbH

Address: Modecenterstrasse 14/A/3, A-1030 Wien, 
Austria

(Austria limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל
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Trade Mark No. 258878 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oriental Secrets Ltd. שם: סודות המזרח בע"מ

Address: 10 Bar Kochva st, Holon, 58827, Israel כתובת : רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliezri, Intellectual Property

Address: Canada House, 3 Nirim Street, Tel Aviv, 
6706038, Israel

שם: אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : בית קנדה, רח' נירים 3, תל אביב, 6706038, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Aloe based food supplements for stimulating bowel 
movement and cleaning the digestive system. 

תוספי תזונה על בסיס צמח האלוה לזירוז פעילות המעים ולניקו 
מערכת העיכול.                                                
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Trade Mark No. 258999 מספר סימן

Application Date 12/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1173867 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Wine Advocate, Inc.

Address: P.O. Box 311, Monkton, MD 21111, U.S.A.

(Maryland, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, namely, informational 
brochures, pamphlets, newsletters, magazines and 
journals regarding wines and wine reviews and food 
pairings.

Class: 41 סוג: 41

On-line publications of electronic information 
brochures, pamphlets, newsletters, magazines and 
journals regarding wines, wine reviews, wine 
availability, dining and travel experiences; education; 
providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities.

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

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

U.S.A., 06/08/2013, No. 86029974 ארה"ב, 06/08/2013, מספר 86029974

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41
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משקפונים

Trade Mark No. 259102 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FOOD NON FOOD LTD שם: פוד נון פוד בע"מ

Address: 44 Kisufim Street, Herzliya, 46500, Israel כתובת : כסופים 44, הרצליה, 46500, ישראל

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Peled - Henig, Adv.

Address: Gosh Halav 12/5, Tel Aviv, 6458116, Israel

שם: פלד - הניג, עו"ד

כתובת : גוש חלב 12/5, תל אביב, 6458116, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, optical glasses, sunglasses, goggles; 
lenses and frames for eyeglasses, optical glasses 
and sunglasses; cases and other protective covers 
for all the mentioned above; all included in class 9

משקפיים, משקפי ראיה, משקפי שמש, משקפי שחיה; עדשות 
ומסגרות למשקפים, משקפי ראיה ומשקפי שמש; נרתיקים 

וכיסויי מגן אחרים עבור המוצרים המנויים לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 9                                                                           
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Trade Mark No. 259155 מספר סימן

Application Date 29/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumes, laundry freshener, oils, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, air freshener; All in class 
3.

סבונים, בשמים, מבשם כביסה, שמנים, שמנים אתריים, 
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער, מפיצי ריח; כולם בסוג 3.  

                   

Class: 4 סוג: 4

Candles; All in class 4. נרות; כולם בסוג 4.             

Class: 16 סוג: 16

Advertising catalogue and/or products marketing, 
including home textile products. Office supplies, 
including stationary, envelopes, Plastic and/or paper 
shopping bags. Paper and/or  packing wraps; All in 
class 16.

קטלוג פרסומי ו/או שיווקי של מוצרים, לרבות מוצרי טקסטיל 
לבית; צרכי משרד, לרבות נייר מכתבים, מעטפות; שקית קניות 
מפלסטיק ו/או נייר; נייר עטיפה ו/או אריזה; כולם בסוג 16. 

                                                                                     
          

Class: 20 סוג: 20

Pillows, including bed pillows, decorative pillows, 
kids’ pillows; All in class 20.

כריות, לרבות כריות מיטה, כריות נוי, כריות ילדים; כולם בסוג 
                                           .20

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers, 
glassware, sponges, brushes (except paint brushes); 
laundry basket (plastic or fabric);   All in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח, כלי זכוכית, ספוגים, מברשות 
(פרט למכחולים);  סל כביסה (עשוי פלסטיק או בד); כולם בסוג 
                                                                               .21

  

Class: 24 סוג: 24

Bed covers, table covers, home textile products, 
linens, blankets, towels, pillowcases, bath curtain 
(non-textile) ; All in class 24.

כיסויי מיטה, כיסויי שולחן, מוצרי טקסטיל לבית, מצעים, 
שמיכות, מגבות, ציפוי לכריות,  וילון אמבטיה (שאינם מאריג)` 

כולם בסוג 24.                   

Class: 25 סוג: 25

Clothing, bathrobes, babies clothing, footwear; All in 
class 25.

דברי הלבשה, חלוקי רחצה, בגדי תינוקות, הנעלה; כולם בסוג 
             .25

Class: 27 סוג: 27

Carpets, including bath mats, rugs, mats; All in class 
27.     

שטיחים, לרבות שטיחים לאמבטיה,  מרבדים, מחצלות; כולם 
בסוג 27.

ט"ז חשון תשע"ו - 6529/10/2015



Ownersבעלים

Name: NAAMAN GROUP (N.V.) LTD. שם: נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ

Address: Legal Department, 26 Harav Shalom Shabazi 
Street, Roch Haayin, 48021, Israel

כתובת : המחלקה המשפטית, רח' הרב שלום שבזי 26, ראש 
העין, 48021, ישראל

חברה ציבורית

Class: 35 סוג: 35

Chain store managing for home textile products, bed 
covers, table covers ,décor, clothing, cosmetics, oils, 
essential oils, soaps, perfumes, household or kitchen 
utensils and containers, glassware, sponges, brushes 
(except paint brushes), laundry basket,  pillows,  
candles and carpets; Sales services for home textile 
products, bed covers, table covers ,décor, clothing, 
cosmetics, oils, essential oils, soaps, perfumes, 
children games, household or kitchen utensils and 
containers, glassware, sponges, brushes (except 
paint brushes), laundry basket,  pillows,  candles and 
carpets through websites; Providing online 
advertising and marketing information of home textile 
products, bed covers, table covers ,décor, clothing, 
cosmetics, oils, essential oils, soaps, perfumes, 
household or kitchen utensils and containers, 
glassware, sponges, brushes (except paint brushes) 
laundry basket, pillows, candles, carpets, store 
branches, supply catalogue. Organize and managing 
trade fairs, events and exhibitions for commercial 
needs and/or advertising;  All in class 35.     

ניהול רשת חנויות לממכר מוצרי טקסטיל לבית, כיסויי מיטה, 
כיסויי שולחן, כלי נוי, דברי הלבשה, תכשירי קוסמטיקה, 

שמנים, שמנים אתריים, סבונים, בשמים, כלים ומכלים לבית 
ולמטבח, כלי זכוכית, ספוגים, מברשות (פרט למכחולים), סל 

כביסה, כריות, נרות ושטיחים; שירותי מכירה של מוצרי 
טקסטיל לבית, כיסויי מיטה, כיסויי שולחן, כלי נוי, דברי 

הלבשה, תכשירי קוסמטיקה, שמנים, שמנים אתריים, סבונים, 
בשמים, משחקי ילדים, כלים ומכלים לבית ולמטבח, כלי זכוכית, 
ספוגים, מברשות (פרט למכחולים), סל כביסה, כריות, נרות 
ושטיחים באמצעות אתרי אינטרנט; אספקת מידע פרסומי 
ושיווקי באמצעות אינטרנט, של מוצרי טקסטיל לבית, כיסויי 

מיטה, כיסויי שולחן, כלי נוי, דברי הלבשה, תכשירי קוסמטיקה, 
שמנים, שמנים אתריים, סבונים, בשמים, כלים ומכלים לבית 
ולמטבח, כלי זכוכית, ספוגים, מברשות (פרט למכחולים), סל 
כביסה, כריות, נרות, שטיחים, סניפי החנויות, אספקת קטלוג 
מוצרים. ארגון וניהול של ירידים מסחריים, אירועים ותערוכות 

לצרכים מסחריים ו/או פרסומיים; כולם בסוג 35.
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Trade Mark No. 259228 מספר סימן

Application Date 06/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1174507 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vera Bradley Designs, Inc.

Address: 2208 Production Road, Ft. Wayne IN 46808, 
U.S.A.

(Indiana, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage made from textiles, namely, sport bags, 
duffle bags, garment bags for travel, backpacks, 
purses, handbags, tote bags, attache bags, cosmetic 
bags sold empty, purse and handbag accessory, 
namely, drawstring pouches for jewelry, overnight 
cases and travelling bags.
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Trade Mark No. 259268 מספר סימן

Application Date 30/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1174826 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; dissemination of advertising matter via 
all media, in particular in the form of thematic 
messages centered on human values; advertising by 
sponsoring; business management; business 
administration; office functions; promoting the goods 
and services of others, by means of contractual 
agreements, in particular sponsoring and licensing 
agreements, enabling them to gain additional 
notoriety and/or enhanced image and/or a surge of 
sympathy derived from the notoriety and/or enhanced 
image resulting from cultural and sporting events, in 
particular international events, and/or a surge of 
sympathy generated by the above; promoting the 
goods and services of others by means of what is 
referred to as the initial interest factor leading the 
public to consider, among a multitude of competitors, 
goods or services presented to the public bearing 
signs, emblems or messages able to capture its 
attention; promoting the goods and services of others 
by means of the so-called image transfer; rental of 
advertising space of all type and on all media, 
whether digital or not; business administration of the 
participation of national teams to an international 
athletic competition, and promoting the support to 
said teams with the public and the concerned circles; 
inventory management services; consultation relating 
to stock monitoring services; advertising by means of 
direct marketing for others consisting in marketing of 
databases; consultation for advertising by means of 
direct marketing for others consisting in marketing of 
databases; advisory services in connection with 
business reorganization; truck and automobile fleet 
management services, namely billing and consulting 
in connection with the administrative management of 
truck and automobile fleets; business administration 
consultancy; administrative management of power 
plants of others; business consultation in connection 
with the management of power plants, commercial 
services, namely administration of contracts for repair 
and servicing, supply chain management services 
and consulting services relating to the purchase and 
supply of chemical services and products, supply 
management and product inventory, limitation of 
costs; consulting, marketing, analysis of prices and 
costs concerning devices for electrochemical 
purification of liquids for industrial use; administrative, 
commercial and technical management of computer 
files; data input and processing services; retail sale of 
electric and electronic machines and apparatus (the 
bringing together, for the benefit of others, of a range 
of goods so as to enable customers to view and 
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purchase said goods at their convenience in a retail 
store carrying electrical goods), information 
concerning the sale of raw materials, commercial 
information, commercial information agencies, rental 
of photocopiers; promoting the sale of goods and 
services of others including by means of 
advertisements, promotional competitions, awarding 
of prizes and bonuses in the form of promotional 
lotteries, discounts, reduction tokens and value-
added offers in connection with the use of payment 
cards; promotion of sporting events and competitions 
for use by others; promoting concerts and cultural 
events for others, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; provision of 
documentation, namely direct mail advertising, 
distribution of advertising material, distribution of 
samples, reproduction of documents; advertising 
concerning the promotion of commercial sales of 
goods and services for retail sale purposes; provision 
of information in connection with e-commerce and 
electronic retail sale; provision of information 
concerning the purchase of goods and services on 
line via the Internet and other computer networks; 
tourist documentation services, namely advertising 
concerning transport, travel, hotels, accommodation, 
food and meals, sports, entertainment and 
sightseeing tours, tourist agency services; 
maintenance of computerized databases; promoting 
services;  promoting services .

Class: 41 סוג: 41

Arrangement of exhibitions for entertainment 
purposes; information on entertainment; entertainer's 
performance services; production and distribution of 
entertainment; organization of shorn for 
entertainment purposes; organizing of games; game 
sponsoring;  organization of sporting events; 
televised sporting and cultural entertainment; 
organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes; organization of lotteries and 
competitions; betting and gambling services in 
connection with or relating to sports; entertainment 
services provided during sporting events or 
concerning sporting events; organization of sporting 
and cultural events and activities; organization of real 
or virtual sporting competitions; operation of sports 
facilities; rental of audio and video equipment; 
production of films, other than advertising films; 
production of sound and video recordings; 
presentation and distribution offilms and of sound 
and video recordings; rental of sound and video 
recordings; rental and/or provision via a computer 
network of interactive education and entertainment 
products, namely interactive compact discs, CD-
ROMs, computer games; entertainment, namely 
presentation of interactive education and 
entertainment products, namely interactive compact 
discs, CD-ROMs, computer games; radio and 
television coverage of sporting events; production of 
television and radio programs and of videotapes; 
production of cartoons; production of animated 
programs for television; reservation of tickets for 
sporting events and shows; timing of sports events; 
organization of beauty contests; interactive 
entertainment; on-line betting services; provision of 
games on the Internet; provision of raffle services; 
information concerning entertainment or education, 
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provided on line from a data bank or the Internet; 
electronic game services provided by means of the 
Internet; provision of electronic publications on line; 
publication of books, magazines, texts (other than 
publicity texts) and periodicals; on line publication of 
electronic books, magazines, texts (other than 
publicity texts) and periodicals; provision of digital 
music from the Internet; provision of digital music 
from MP3 web sites; provision of sporting results; 
information services concerning sports and sporting 
events; rental of recorded sounds and images; audio 
production services; information services concerning 
sporting events provided on line from a computer 
database or the Internet; editing and publishing 
services; provision of digital music (non-
downloadable); offering digital music by means of 
telecommunications; publication of statistics 
regarding sporting results and audience ratings for 
sporting competitions; training in the use and 
operation of systems for signaling and notification of 
crossings for the railway and transit industries; 
education services in the field of medical imaging and 
diagnosis, namely conducting of seminars, 
conferences, symposiums or workshops concerning 
the pharmaceutical industry, intended for medical 
practitioners and employees of pharmaceutical 
companies; education services, namely conducting of 
seminars, conferences, symposiums or workshops in 
the field of life sciences and biotechnology for 
scientists and researchers; conducting of seminars 
on problems in connection with industrial water 
treatment; training services in all the aforesaid fields; 
training services in the field of management and 
medicine by means of the use of instructions and 
demonstrations provided on line, via the Internet, 
intranets and extranets; education services, namely 
conducting of practical training workshops, courses 
and seminars including demonstrations in the field of 
medicine and management; design, conducting and 
hosting of courses, seminars and all training activities 
in the field of information technology; organization 
and performance of concerts; booking of seats for 
shows; movie presentations; entertainment 
information; production of films; show production; 
theater production services; operation of golf 
facilities; health club services (fitness training); sports 
camp services; presentation of live performances; 
film projection; organization of shows (impresario 
services); holiday camp services [entertainment]; 
movie studios; news reporter services; provision of 
on-line electronic publications, not downloadable; 
music halt services; education services, namely 
conducting of courses, seminars, presentations, 
video presentations; provision of educational 
material, namely dissemination of material in the field 
of financial knowledge; education services in the field 
of tourism; information services in the field of tourism, 
namely information services regarding reservation of 
tickets for recreational events; information services in 
the field of tourism, namely information services 
regarding entertainment; information services in the 
field of tourism, namely information services 
regarding planned sporting, cultural and recreational 
activities; services in connection with entertainment 
for tourist assistance; tourist reservation services, 
namely activity and entertainment reservation 
services; assistance services for tourists concerning 
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 Owners

Name: Comité International Olympique

Address: Château de Vidy, CH-1007 Lausanne, 
Switzerland

(Suisse Association)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

reservation of tickets for recreational events; 
assistance services for tourists concerning planned 
sporting, cultural and recreational activities.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Switzerland, 08/02/2013, No. 646704 שוויץ, 08/02/2013, מספר 646704

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 259293 מספר סימן

Application Date 15/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1002044 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; cleaning products; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; cosmetic creams.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations as well as hygienic care 
products; sanitary preparations for medical purposes; 
plasters; materials for dressings; gases for medical 
purposes; pads; disinfectants; material for treating 
wounds, for medical purposes; gel pads for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; mother's milk and processed mother's milk; 
products made from mother's milk.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, optical, weighing, measuring, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; software (recorded programs) and 
computer hardware; computer peripheral devices; 
data transmission apparatus; apparatus for 
recording, transmitting and reproducing data, sound 
or images; magnetic recording media; optical data 
media; compacts disks, diskettes, cassettes; 
magnetic and electronic cards identification; weighing 
scales for milk; baby scales.
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Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments, 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; 
suture materials; apparatus and instruments for 
medical purposes; suction and therapy apparatus for 
medical purposes; suction pumps for medical 
purposes; collector tanks, pouches and bags for 
secretions; medical apparatus for compressed air, 
suction, oxygen and other medical gases; diagnostic 
apparatus for medical purposes; apparatus for use in 
medical analysis, including apparatus for analysing 
mother's milk; obstetric apparatus; ventouses, 
forceps; incubators for babies; lamps, ultra-violet 
lamps and phototherapy lamps for medical purposes; 
breast pumps; nipple shields, feeding bottles; 
pouches and containers for the collection, deep-
freezing, storing, transport, for reheating mother's 
milk and for breastfeeding, for medical purposes, 
feeding bottle teats, feeding bottle teats for medical 
purposes; apparatus, instruments and means for 
absorbing foods and medicines, in particular for 
premature babies, babies and small children for 
medical purposes; nipple protectors, nipple formers, 
nipple shields;  babies pacifiers (teats); small bags 
for steam cleaning and sterilisation, for medical 
purposes; isothermal small bags for medical 
purposes; elastic stockings; stockings for varicose 
veins and support underlinen for medical purposes.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; electric heaters, for 
feeding bottles, steam cleaner and sterilizers; 
pasteurisers.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, goods made of 
these materials not included in other classes; trunks 
and travelling bags; bags, travelling trunks, trunks, 
suitcases, rucksacks and sling straps, in particular for 
the transport of breast pumps and vacuum pumps; 
slings for carrying infants; umbrellas, parasols and 
walking sticks.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); articles 
for cleaning purposes; glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes;  bags and 
containers for household , namely containers for 
storing, freezing, preserving, transporting, and 
heating  of breast milk; bags and containers for 
steam cleaner and sterilizers; drinking cups; non-
electric heaters for bottles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; brassieres and 
underwear, including elastic clothes for mothers 
before and after birth.
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 Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lättichstrasse 4b, CH-6340 Baar, 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

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; preservation, analyzing, 
separation, isolation of components, converting and 
pasteurization of mothers' milk.

Class: 41 סוג: 41

Education; education information, providing of 
training and further education; entertainment.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; rental of breast pumps and vacuum 
pumps; services of a breast milk bank, in particular 
collecting, storing, administrating and distributing of 
breast milk; hygienic and beauty care for human 
beings.
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Trade Mark No. 259380 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1175682 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the food processing industry; fish, 
poultry and meat processing machines and parts 
thereof, as far as contained in this class; machines 
for treating and processing of fish, meat and poultry 
as well as fruit and vegetables and products made 
therefrom; transport belts; conveyor belts; 
mechanical conveyor belts for loading machines with 
goods and articles for further processing; sorting 
machines for industry; separators (machines); control 
mechanisms for machines.

Class: 9 סוג: 9

Optical, weighing, measuring and checking 
(supervision) apparatus and instruments;  electrical 
and electronic controls, control installations, control 
units, control systems and control apparatus; 
programmable controls and control apparatus; 
controls and control apparatus for the fish, meat and 
poultry processing industry; dosage dispensers; 
computer software (stored) for controlling machines 
in the food processing industry; electric sensors; 
optical sensors; infrared sensors; microwave sensors 
(measuring devices); optical apparatus and 
instruments and checking devices consisting thereof; 
detectors; lasers, not for medical purposes; quantity 
indicators; measuring devices; weighing apparatus 
and instruments; weighing machines; electric 
switching devices; electric control panels and control 
cabinets; Roentgen apparatus, not for medical 
purposes; temperature indicators; thermometers (not 
for medical purposes);  counters; counting 
mechanisms; apparatus for dosing solid or 
deformable food; all aforementioned goods for use in 
the field of industrial food processing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/01/2013, No. 011474061 האיחוד האירופי, 09/01/2013, מספר 011474061

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9
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 Owners

Name: Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH 
+ Co. KG

Address: Geniner Strasse 249, 23560 Lübeck, Germany

(Germany GmbH+Co. KG according to German law 
(limited partnership with limited liability company as 
general partner))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 חשון תשע"ו - 7629/10/2015



Trade Mark No. 259426 מספר סימן

Application Date 02/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: ROCKY BRANDS WHOLESALE LLC

Address: 39 East Canal Street, Nelsonville Ohio 45764, 
U.S.A.

Limited Liability Company Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, boots, shoes; all included in class 25 הנעלה, מגפיים, נעליים; הנכללים כולם בסוג 25           
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Trade Mark No. 259477 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1176157 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 01115448 האיחוד האירופי מספר: 01115448

Dated 13/03/2013 (Section 16) מיום 13/03/2013 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Application development tool programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand 
held computers, and mobile telephones; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and 
entertainment software in the nature of computer 
games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game 
consoles, both handheld and free standing, and other 
wireless POS devices; computer game software 
featuring character recognition, voice recognition, 
touch sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer 
apparatus featuring interactive and multimedia 
functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer 
game software; decorative magnets; digital media, 
namely, CDs, DVDs, memory cards, and 
downloadable audio, video, and multimedia files, 
featuring music, motion picture and animated cartoon 
characters; digital memory devices; downloadable 
computer game software for playing video, computer 
and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the Internet and 
wireless devices; downloadable software for 
developing, designing, modifying, recording and 
customizing sound and speech; downloadable 
software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software 
featuring touch and voice control; earphones; 
eyewear cases; eyewear; game controllers for 
computer games; headphones; interactive 
multimedia computer game software programs; 
mouse pads; software for enabling video computer 
and on-line games to be run on multiple platforms; 
speech recognition software; touch and voice driven 
interactive video game software; virtual reality 
headsets and helmets for use in playing video 
games; electronic device facilitating communication 
with and among one or more interactive devices; 
software facilitating communication with and among 
one or more interactive devices; interactive 
networked systems of electronic devices that 
communicate with each other and the user.
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 Owners

Name: Outfit7 Limited

Address: 5th Floor, 52-54 Gracechurch Street, London 
EC3V 0EH, United Kingdom

Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Class: 28 סוג: 28

Action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; 
balloons; balls for games; bath toys; battery operated 
action toys; board games; sleds; bubble making 
wand and solution sets; card games; Christmas tree 
ornaments and decorations; dolls designed for 
resemble to computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, 
play back, and distort or manipulate voices and 
sounds; gambling machines; controllers for game 
consoles; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual 
games with liquid crystal displays not for use with 
television receivers; kite reels; kites; mechanical toys; 
musical toys; parlor games; party favors in the nature 
of small toys; party games; pinball games; plastic 
character toys; plush toys; protective padding for 
playing sports; puppets; roller skates; rubber 
character toys; sailboards; sandbox toys; 
skateboards; skating boots with skates attached; skill 
games; skis; snow boards; squeeze toys; stand-alone 
video output game machines; surf boards; swings; 
tabletop games; talking dolls; talking toys; toy masks; 
toy snow globes; toy vehicles; water toys; wind-up 
toys; stand-alone video game machines for use with 
external display screens or monitors; electronic toys 
capable of communication with the user, mobile 
devices or other electronic toys; electronic toys using 
ultrasonic signals to communicate with other 
electronic devices; dolls responding to signals from 
other electronic devices.

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

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

European Union, 28/08/2012, No. 011145448 האיחוד האירופי, 28/08/2012, מספר 011145448

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28
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Trade Mark No. 259644 מספר סימן

Application Date 19/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1177007 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services.

Class: 44 סוג: 44

Medical services.

Class: 45 סוג: 45

Legal 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)

Switzerland, 22/01/2013, No. 638989 שוויץ, 22/01/2013, מספר 638989

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

Class: 45 סוג: 45
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Debiopharm International SA

Address: Forum "après-demain",Chemin Messidor 5-7, 
CP 5911, CH-1002 Lausanne, Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

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 חשון תשע"ו - 8129/10/2015



BEFRI BRUSH

Trade Mark No. 259773 מספר סימן

Application Date 10/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hair Express Ltd. שם: הייר אקספרס בע"מ

Address: Yad Charutzim 14, Tel Aviv, Israel כתובת : יד חרוצים 14, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kremer & Co., Law Office

Address: Shaul Hamelech Blvd 35 St., P.O.B. 18162, 
Tel-Aviv, 61181, Floor 10, Israel

שם: קרמר ושות', משרד עורכי דין

כתובת : שדרות שאול המלך 35, ת.ד. 18162, תל אביב, 
61181, קומה 10, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Brushes (except paint brushes); hair brushes; 
makeup brushes; combs and sponges; brushes for 
household purposes;

מברשות (מלבד מכחולים); מברשות לשיער; מברשות איפור; 
מסרקים וספוגים; מברשות למשק בית;                                 
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Trade Mark No. 259778 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; services related to 
electronic games provided  via the internet and 
mobile; organization of contests, exhibitions and 
shows; film production; production of shows; 
entertainment information; publication of electronic 
journals on-line; all included in class 41.

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

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

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
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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

ט"ז חשון תשע"ו - 8429/10/2015



Trade Mark No. 260006 מספר סימן

Application Date 18/03/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1178901 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 011270766 האיחוד האירופי מספר: 011270766

Dated 21/05/2013 (Section 16) מיום 21/05/2013 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire 
extinguishing apparatus; computer games; computer 
game programs; video game software; videos; MP3s; 
MP4s; CD5s; audio and/or visual tapes; cassettes; 
records; digital music (downloadable from the 
Internet); podcasts; film, sound and video recordings; 
sound and video recordings and publications in 
electronic form supplied online, from databases or 
from facilities provided on the Internet; downloadable 
electronic publications; telephone ring tones 
(downloadable); computer databases; sunglasses; 
eyeglasses; holographic images; parts and fittings for 
the aforesaid goods.

Class: 16 סוג: 16

Photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers' type; printing 
blocks; printed publications; books, song books, 
magazines, leaflets, brochures, journals and event 
programmes; flyers; greeting cards; post cards; pens; 
document cases, card holders, photograph holders, 
albums of all kinds; stickers; souvenir programmes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.
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Class: 35 סוג: 35

Organisation, operation and supervision of loyalty 
schemes and incentive schemes; advertising and 
marketing; accountancy; auctioneering; organisation 
of trade fairs; opinion polling; data processing; 
provision of business information; business 
management and organization consultancy; 
acquisition and merger consultation; business 
expertise services; analyses and appraisals of 
enterprises; retail services connected with the sale of 
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, compact discs, DVDs and other digital 
recording media, mechanisms for coin- operated 
apparatus, cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers, computer 
software, fire-extinguishing apparatus, recording 
discs, computer programs, computer games, 
computer game programs, video games, videos, 
MP3s, MP4s, CDs, audio and/or visual tapes, 
cassettes, discs, records, digital music 
(downloadable from the Internet), podcasts, film, 
sound and video recordings, sound and video 
recordings and publications in electronic form 
supplied on-line, from databases or from facilities 
provided on the Internet, downloadable electronic 
publications, digital music (downloadable) from the 
Internet, telephone ring tones (downloadable), 
databases, sunglasses, eyeglasses, holographic 
images, paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes, printed 
matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except 
apparatus), plastic materials for packaging (not 
included in other classes), printers' type, printing 
blocks, printed publications, books, song books, 
magazines, leaflets, brochures, journals and event 
programmes, flyers, greeting cards, post cards, pens, 
document cases, card holders, photograph holders, 
albums of all kinds, stickers, souvenir programmes, 
clothing, footwear, headgear; consultancy, advisory 
and information services relating to the aforesaid 
services.

Class: 36 סוג: 36

Management of financial and monetary affairs; 
management and operation of real estate affairs; 
charitable services, namely financial services; 
charitable fund raising; charitable collections; political 
fund-raising services; management of funds; financial 
grant services; consultancy, advisory and information 
services relating to the aforesaid services.
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Class: 38 סוג: 38

Chat room services for social networking; providing 
access to an Internet portal; e-mail services; 
providing user access to the Internet; radio and 
television broadcasting; distribution of data or audio 
visual images via a global computer network or the 
Internet; consultancy, advisory and information 
services relating to the aforesaid services.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; sporting and cultural 
activities; organisation of competitions for education 
or entertainment; production of radio and television 
programmes; providing on-line electronic publications 
(not downloadable); publication of texts (other than 
publicity texts); provision of on-line electronic 
publications (not downloadable) from the Internet; 
provision of recreational and entertainment facilities; 
recording of music onto a variety of media; 
production of sound recordings; production of 
musical recordings; production of audio recordings; 
organising, arranging, managing and staging musical 
events, shows, concerts, festivals, gigs and live band 
performances; arranging of award ceremonies; 
production of television, film, radio and music 
programmes and recordings; composition of music; 
video taping; digital music (not downloadable) 
provided from the Internet; theatrical booking 
services, concert booking services; ticket reservation 
and ticket agency services for concerts and other 
events; ticket agency services provided online, by 
telephone, mobile telephone, and through ticket 
outlets; the provision of on-line electronic publications 
and digital music (not downloadable) from the 
Internet in the form of podcasts; management of 
music venues; information relating to all the foregoing 
provided by telephone, mobile telephone, on-line 
from a computer database or via the Internet; 
personal mentoring; consultancy, advisory and 
information services relating to the aforesaid 
services.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; legal information and 
research services; advisory services relating to the 
law, alternative dispute resolution and arbitration 
services; arranging for the provision of legal services; 
provision of information relating to legal services; 
court reporting; providing information on issues 
concerning human rights; charitable services, namely 
spiritual mentoring; spiritual mentoring; civil defence 
and civil protection; compilation of legal and 
regulatory information; preparation of regulations; 
political lobbying services; consultancy, advisory and 
information services relating to the aforesaid 
services.

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

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

ט"ז חשון תשע"ו - 8729/10/2015



 Owners

Name: MBK IP UK LIMITED

Address: c/o Lewis Silkin LLP, 5 Chancery Lane,, 
Clifford's Inn, London EC4A 1BL, United Kingdom

(England & Wales, United Kingdom Limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

European Union, 18/09/2012, No. 011196557 האיחוד האירופי, 18/09/2012, מספר 011196557

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 260069 מספר סימן

Application Date 27/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0896172 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zott SE & Co. KG

Address: Dr.-Steichele-Straße 4, 86690 Mertingen, 
Germany

(Germany Societas Europaea with a limited liability 
company as general partner)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted 
milk, buttermilk, yogurt, fruit yoghurt, chocolate or 
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks (milk 
predominating), kephir, cream, soft white cheese, 
soft white cheese with fruits and herbs;  butter, 
clarified butter, cheese and cheese preparations, milk 
and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for 
non-medical purposes.

Class: 30 סוג: 30

Puddings, edible ice, powder for ice cream; milk- 
based desserts consisting of spices with gelatin and/ 
or strarch as binders.
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סמארט בטא

Trade Mark No. 260117 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Altshuler Shaham Ltd. שם: אלטשולר שחם בע"מ

Address: 19 Habarzel Street Ramat Hahayal, Tel aviv, 
69710, Israel

כתובת : רח' הברזל 19 א' רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial Services, Capital Markets activities inter 
alia portfolio management, inter alia all financial 
instruments available in the capital capital market 
including without  derogating from the  generality of 
the above mutual funds, tracking funds, "sal" mutual 
funds, tradable index funds, ETFs, all contained class 
36.

שירותים פיננסים; עיסוקי שוק ההון לרבות ניהול תיקים; לרבות 
כל המכשירים הפיננסיים הקיימים בשוק ההון לרבות: קרנות 
נאמנות, קרנות נאמנות מחקות, קרנות סל, קרנות אינדקס 

נסחרות, תעודות סל; כל הנכלל בסוג 36.                             
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SMART BETA

Trade Mark No. 260118 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Altshuler Shaham Ltd. שם: אלטשולר שחם בע"מ

Address: רח' הברזל 19 א' רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל כתובת : רח' הברזל 19 א' רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial Services, Capital Markets activities inter 
alia portfolio management, inter alia all financial 
instruments available in the capital capital market 
including without  derogating from the  generality of 
the above mutual funds, tracking funds, "sal" mutual 
funds, tradable index funds, ETFs, all contained class 
36.

שירותים פיננסים; עיסוקי שוק ההון לרבות ניהול תיקים; לרבות 
כל המכשירים הפיננסיים הקיימים בשוק ההון לרבות: קרנות 
נאמנות, קרנות נאמנות מחקות, קרנות סל, קרנות אינדקס 

נסחרות, ETFs; כל הנכלל בסוג 36.                                   
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Trade Mark No. 260236 מספר סימן

Application Date 18/03/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1180234 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 011270766 האיחוד האירופי מספר: 011270766

Dated 21/05/2013 (Section 16) מיום 21/05/2013 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire 
extinguishing apparatus; computer games; computer 
game programs; video game software; videos; MP3s; 
MP4s; CD5s; audio and/or visual tapes; cassettes; 
records; digital music (downloadable from the 
Internet); podcasts; film, sound and video recordings; 
sound and video recordings and publications in 
electronic form supplied online, from databases or 
from facilities provided on the Internet; downloadable 
electronic publications; telephone ring tones 
(downloadable); computer databases; sunglasses; 
eyeglasses; holographic images; parts and fittings for 
the aforesaid goods.

Class: 16 סוג: 16

Photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers' type; printing 
blocks; printed publications; books, song books, 
magazines, leaflets, brochures, journals and event 
programmes; flyers; greeting cards; post cards; pens; 
document cases, card holders, photograph holders, 
albums of all kinds; stickers; souvenir programmes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.
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Class: 35 סוג: 35

Organisation, operation and supervision of loyalty 
schemes and incentive schemes; advertising and 
marketing; accountancy; auctioneering; organisation 
of trade fairs; opinion polling; data processing; 
provision of business information; business 
management and organization consultancy; 
acquisition and merger consultation; business 
expertise services; analyses and appraisals of 
enterprises; retail services connected with the sale of 
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, compact discs, DVDs and other digital 
recording media, mechanisms for coin- operated 
apparatus, cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers, computer 
software, fire-extinguishing apparatus, recording 
discs, computer programs, computer games, 
computer game programs, video games, videos, 
MP3s, MP4s, CDs, audio and/or visual tapes, 
cassettes, discs, records, digital music 
(downloadable from the Internet), podcasts, film, 
sound and video recordings, sound and video 
recordings and publications in electronic form 
supplied on-line, from databases or from facilities 
provided on the Internet, downloadable electronic 
publications, digital music (downloadable) from the 
Internet, telephone ring tones (downloadable), 
databases, sunglasses, eyeglasses, holographic 
images, paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes, printed 
matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except 
apparatus), plastic materials for packaging (not 
included in other classes), printers' type, printing 
blocks, printed publications, books, song books, 
magazines, leaflets, brochures, journals and event 
programmes, flyers, greeting cards, post cards, pens, 
document cases, card holders, photograph holders, 
albums of all kinds, stickers, souvenir programmes, 
clothing, footwear, headgear; consultancy, advisory 
and information services relating to the aforesaid 
services.

Class: 36 סוג: 36

Management of financial and monetary affairs; 
management and operation of real estate affairs; 
charitable services, namely financial services; 
charitable fund raising; charitable collections; political 
fund-raising services; management of funds; financial 
grant services; consultancy, advisory and information 
services relating to the aforesaid services.
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Class: 38 סוג: 38

Chat room services for social networking; providing 
access to an Internet portal; e-mail services; 
providing user access to the Internet; radio and 
television broadcasting; distribution of data or audio 
visual images via a global computer network or the 
Internet; consultancy, advisory and information 
services relating to the aforesaid services.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; sporting and cultural 
activities; organisation of competitions for education 
or entertainment; production of radio and television 
programmes; providing on-line electronic publications 
(not downloadable); publication of texts (other than 
publicity texts); provision of on-line electronic 
publications (not downloadable) from the Internet; 
provision of recreational and entertainment facilities; 
recording of music onto a variety of media; 
production of sound recordings; production of 
musical recordings; production of audio recordings; 
organising, arranging, managing and staging musical 
events, shows, concerts, festivals, gigs and live band 
performances; arranging of award ceremonies; 
production of television, film, radio and music 
programmes and recordings; composition of music; 
video taping; digital music (not downloadable) 
provided from the Internet; theatrical booking 
services, concert booking services; ticket reservation 
and ticket agency services for concerts and other 
events; ticket agency services provided online, by 
telephone, mobile telephone, and through ticket 
outlets; the provision of on-line electronic publications 
and digital music (not downloadable) from the 
Internet in the form of podcasts; management of 
music venues; information relating to all the foregoing 
provided by telephone, mobile telephone, on-line 
from a computer database or via the Internet; 
personal mentoring; consultancy, advisory and 
information services relating to the aforesaid 
services.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; legal information and 
research services; advisory services relating to the 
law, alternative dispute resolution and arbitration 
services; arranging for the provision of legal services; 
provision of information relating to legal services; 
court reporting; providing information on issues 
concerning human rights; charitable services, namely 
spiritual mentoring; spiritual mentoring; civil defence 
and civil protection; compilation of legal and 
regulatory information; preparation of regulations; 
political lobbying services; consultancy, advisory and 
information services relating to the aforesaid 
services.

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

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

Name: MBK IP UK LIMITED

Address: c/o Lewis Silkin LLP, 5 Chancery Lane,, 
Clifford's Inn, London EC4A 1BL, United Kingdom

(England & Wales, United Kingdom Limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

European Union, 18/09/2012, No. 011270766 האיחוד האירופי, 18/09/2012, מספר 011270766

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 260246 מספר סימן

Application Date 29/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1180408 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: 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, 12/07/2013, No. 30 2013 041 204.4/05 גרמניה, 12/07/2013, מספר 204.4/05 041 2013 30

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 260249 מספר סימן

Application Date 19/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0817748 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 4753644 יפן מספר: 4753644

Dated 06/10/2012 (Section 16) מיום 06/10/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Tombow Pencil Co., Ltd.

Address: 6-10-12 Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, 
Japan

(Germany GmbH & Co. KG (limited 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: 16 סוג: 16

Stationery, writing and drawing instruments, in 
particular pencils, colored lead pencils, ink pencils, 
crayons, mechanical pencils, propelling pencils, 
propelling colored pencils, clutch pencils, fountain 
pens, ball point pens, roller ball pens, felt markers, 
felt pens, fiber pens, porous point pens, drawing 
pens, tubular pens and writing brushes; refill leads for 
mechanical pencils, for propelling pencils, for 
propelling colored pencils and for clutch pencils; 
refills for ball point pens and for roller ball pens, pen 
nibs, pen holders, drawing inks, writing inks, Chinese 
inks, pencil sharpeners, pencil holders, plastic 
erasers, rubber erasers, ink erasers, correcting fluids, 
erasing shields, adhesives for stationery, adhesive 
tapes for stationery, pastel crayons, charcoals for 
painting, tracing cloths, drawing boards, drawing 
compasses, drawing rulers, protactors, drawing 
squares, drawing instrument cases, stencils, writing 
cases, staples for stationery, clips for stationery, 
office requisites, in particular non-electric apparatus 
(as far as included in this class), document files, 
letter openers, underlays for writting paper, office 
perforators, stapling presses, typewriter-ribbons, 
stamps, inking pads, inks for pads; correction tapes.  
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Trade Mark No. 260254 מספר סימן

Application Date 30/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1098545 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black and red. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: Avant Tecno Oy

Address: Ylötie 1, FI-33470 Ylöjärvi, Finland

(Finland 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: 7 סוג: 7

Small multifunctional working machines and 
accessories thereof for agriculture, fur farming, 
building construction, earth moving and estate 
maintenance.
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Harrah's

Trade Mark No. 260420 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 services; 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 receptions and parties; providing facilities 
for entertainment; casino management; 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 
and promotion 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; 
management of sports facilities and sporting events; 
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; שירותי 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 של קבלות פנים ומסיבות עבור 
חתונות; אספקת מתקנים לבידור; ניהול קזינו; 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 וקידום 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; ניהול של מתקני ספורט ואירועי ספורט; 
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 License Company, LLC

Address: One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 89109, 
Nevada, U.S.A.

a Nevada limited liability company 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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. 260529 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1181545 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business services; business management services, 
business administration services; human resource 
management; business research services; 
employment advice and information services; 
business services in this class to provide feedback, 
ratings, comments, or information from employees, 
customers and other stakeholders to employers, 
individuals or other parties including on employment 
matters, health and wellness, motivation, productivity, 
performance management, customer satisfaction and 
including such information provided in real-time and 
online; employee record services; provision of 
business information; business research; career 
information and advisory services (other than 
educational and training advice); conducting of 
productivity studies; provision of commercial 
information; provision of statistical information; all of 
the foregoing including that provided online; providing 
information about all of the foregoing, including 
online.

Class: 38 סוג: 38

Transmission services; providing online forums; 
communication of data by means of 
telecommunications; electronic transmission of data, 
information, pictures, images, audio and/or video via 
online forums; message board services; operation of 
chatrooms; electronic data exchange services, 
electronic file transfer services; computer services 
relating to the provision of access to computer 
databases, the Internet and other facilities including 
providing a portal site on the Internet providing links 
to other sites; providing access to databases, online 
databases and Internet sites for the retrieval and 
downloading of information; providing information in 
relation to all of the foregoing; advisory, support and 
consultancy services in relation to all of the 
aforementioned.
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 Owners

Name: Continual Curiosity Pty. Ltd.

Address: U1303, 505 St Kilda Road, MELBOURNE VIC 
3004, Australia

(Australia Company)

Class: 42 סוג: 42

Evaluation of performance against bench-mark 
references; online provision of web-based software, 
including software to facilitate and manage 
discussion and to allow users to interact and 
participate in discussions; software as a service; 
computer services, including creating virtual or other 
online groups or communities for employees to 
participate in discussions; computer services 
including temporary provision of non-downloadable 
software to create virtual or other online groups or 
communities for users to participate in discussions; 
computer services including temporary provision of 
non-downloadable software to transmit audio, video 
data, photographic images, texts, graphics; computer 
services, including hosting electronic facilities for 
third parties to interact and discuss via 
communication networks; computer services in 
relation to the hosting of data online including but not 
limited to information regarding identities, individuals; 
design, management, facilitation and monitoring of 
online forums to discuss employment and workplace 
matters including motivation, development, 
effectiveness and wellbeing; providing information 
about all of the foregoing, including online.

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

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

Australia, 15/07/2013, No. 1568736 אוסטרליה, 15/07/2013, מספר 1568736

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42
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DYNOCAT

Trade Mark No. 260606 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SaviCorp

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

a Nevada Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Emission reduction units for motors and engines, 
namely, catalytic converters, included in class 7.

יחידות הפחתת פליטה עבור התקני הנעה ומנועים, דהיינו, 
ממירים קטליטיים; הנכללים בסוג 7.                               

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/10/2013, No. 86/084,953 ארה"ב, 07/10/2013, מספר 86/084,953

Class: 7 סוג: 7
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JOBO

Trade Mark No. 260608 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jinhua Jiabao Co. Ltd.

Address: No. 399 Shicheng St., Qiubin Industrial Zone, 
Jinhua Zhejuang China, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Zahi Abu El-Assal, Adv.

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

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric bicycles; Bicycles; Cars; Electric tricycles; 
Motorcycles; Automobile Tires, tires for bicycles, 
cycles; Tricycles; Vehicles wheels; Trolleys; Bicycle 
frames; Bicycle stands; Axles for vehicles; Bicycles 
saddles; Bicycle brakes; Bicycle chains; Handle bars 
for bicycles, Cycles hubs; Rims for wheels of 
bicycles; Spokes for bicycles; Mudguards; Cycle 
saddles; Vehicle seats; Pedals for cycles; Bicycle 
bells; Tires for vehicle wheels; Axle journals., all 
goods included in class 12.

אופניים חשמליים, אופניים, מכוניות, תלת אופניים חשמלי, 
אופנועים, צמיגי רכב, צמיגים לאופניים, אופניים,  תלת אופנים, 
גלגלי רכב, עגלות, מסגרות אופניים, מעמדי אופניים, סרנים 
לכלי רכב, אוכפי אופניים, בלמי אופניים, שרשרות אופניים, 
כידון לאופניים, אופניים, צירי אופניים, חישוקי גלגלים של 

אופניים, חישורי אופניים, מגני בוץ, אוכפי אופניים, מושבי רכב, 
דוושות לאופניים, פעמוני אופניים, צמיגים לגלגלי רכבים, 

מיסבים לאופניים; כל הסחורות הנכללות בסוג 12.                 
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Trade Mark No. 260699 מספר סימן

Application Date 16/05/2012 תאריך הגשה

International Registration No. 1182102 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines included in this class and machine tools; 
motors and engines (except for land vehicles); 
machine couplings and transmission belts (except for 
land vehicles); large agricultural implements 
(machines); incubators for eggs; agricultural 
implements other than hand operated; feeders and 
parts thereof; milking machines and parts thereof, 
teat or nipple cups, nipple liners, pumps, air 
separators, vacuum generators, pressure washers 
and parts thereof; pumps [machines] for 
dosing/dispending liquids and/or fluids; valves, ball 
valves, steam traps, butterfly valves, pressure 
reducing apparatus, membrane valves, clutch discs 
and brake linings, being parts of machines, power 
transmission belts, conveyor belts, v-belts and other 
drive components, being parts of machines, variator 
belts, being parts of machines; taps as far as 
included in this class, bottle filling apparatus, 
injectors (included in this class), cylinders (included in 
this class), machine parts, roll, wire and wheel 
coverings (machine parts); actuators and drives, 
couplings, shaft extensions, being parts of machines; 
automatic vending machines.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for  water supply and sanitary purposes, 
namely, nipples, tubes, pipes for transporting drinking 
water, waterflow control regulators, water flow 
breaking installations, water level valves , water 
meters, liquid dosing pumps, electric control units for 
water, drinking water filters, water pressure reducers 
connectors, drip cups, float tanks, open water 
systems, closed water systems, drinking systems, 
regulating drinking systems; nipples being parts of 
drinking installations for regulating the water supply 
for drinking animals including birds; egg washers and 
pluckers; dampers in the nature of control devices 
used in air ducts to regulate the flow of air, steam 
valves; all aforesaid  goods for the poultry, pigs, 
rabbit, cattle, horses, agricultural and  farming 
industry.
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Class: 35 סוג: 35

Business mediation and business advice at the 
buying, selling, importing and exporting of common 
metals and their alloys, unwrought or semi-wrought, 
anchors, anvils, church bells, rolled and cast building 
materials, rails and other materials of metal for 
railway tracks, chains of metal, non-electric cables 
and wires of common metal, pipes and tubes of 
metal, safes and cash boxes, steel balls, horseshoes, 
screws and nails of metal, other goods made of 
common metal, ores, building materials of metal, 
transportable buildings of metal, ironmongery, small 
items of metal hardware, shelters, accommodation, 
housing and residences of metal, barns and barn 
equipment and parts thereof of metal, 
accommodation, accommodation, housing and 
residences of metal, barn equipment and parts 
thereof of metal, milk ducts, meadow tanks, milk 
collection containers, mixing silo's, feed silos, tower 
silos with peripherals, portable cisterns and other 
metal containers for milk, hoses, tubes, pipes, 
fittings, hose , tube and pipe clamps, beltconnectors, 
flanges, socks, curves, cylinders, cylinder and wheel 
covers, shielding plates, bolts, nuts, baking, plates, 
blocks and rods of metal, all for technical purposes, 
cocks, valves and valves made of metal, metal 
fittings for pipes of industrial plants, especially 
elimination, modification, distribution and security 
fittings, sliding gates, machines, machine tools, 
motors and engines, machine couplings and 
transmission belts, large agricultural implements 
(machines), incubators, agricultural implements other 
than handoperated, feeders and parts thereof, 
milking machines and parts thereof, teat/nipple cups, 
nippleliners, milk claws, pumps, air separators, 
overfill protection devices, vacuum generators, 
pressure washers and parts thereof, liquid dosing 
pumps, dampers, valves, steam valves, ball valves, 
steam traps, butterfly valves, pressure reducing 
apparatus, membrane valves, clutch discs and brake 
linings, power transmission belts, conveyor belts, V-
belts and other drive components,  variatorbelts, taps 
and cranes, bottle filling apparatus, injectors, 
cylinders, machine parts, roll, wire and wheel 
coverings (machine parts), actuators and drives, 
couplings, shaft extensions, 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 machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers, monitoring apparatus, positioning 
monitoring units, apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, 
nipples that regulate the water supply for drinking 
animals including birds (a water-regulating system)

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

ט"ז חשון תשע"ו - 10629/10/2015



 Owners

Name: IMPEX BARNEVELD B.V.

Address: 129, Harselaarseweg, NL-3771 MA 
BARNEVELD, Netherlands

(The Netherlands B.V.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Benelux, 14/05/2012, No. 1247515 בנלוקס, 14/05/2012, מספר 1247515

Class: 7 סוג: 7

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 260708 מספר סימן

Application Date 19/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1182192 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: 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, teleshopping ) in 
connection with clothing, footwear, headgear, optical 
goods, sports articles and equipment, multi-purpose 
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; dissemination 
of advertising material (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 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. 12/3963790 צרפת, 26/11/2012, מספר 12/3963790

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 260710 מספר סימן

Application Date 14/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1182210 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; jewelry, precious stones; timepieces 
and chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 41 סוג: 41

Production of films; organization and production of 
stage and theatrical performances and concerts; 
organization of shows, programs and audio and 
visual recordings; production of sound and music 
recordings; sound and video recording production; 
production of live entertainment broadcasts, 
production of television, video and radio broadcasts; 
electronic desktop publishing; production and 
publication of video cassettes and films, compact 
discs and magnetic recording media; publishing and 
editing of books, newspapers and periodicals; music 
publishing services.
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SADE PRODUCTIONS

Address: 8 rue des Dames Augustines, F-92200 Neuilly 
sur Seine, France

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)
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Trade Mark No. 260715 מספר סימן

Application Date 14/06/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1182270 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging; addressing machines; address plates for 
addressing machines; address stamps; adhesive 
bands for stationery or household purposes; 
adhesives [glues] for stationery or household 
purposes; adhesive tape dispensers [office 
requisites]; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; advertisement boards of paper 
or cardboard; albums; almanacs; announcement 
cards [stationery]; apparatus for mounting 
photographs; aquarelles; architects' models; 
arithmetical tables; atlases; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; bags for 
microwave cooking; balls for ball-point pens; bibs of 
paper; binding strips [bookbinding]; biological 
samples for use in microscopy [teaching materials]; 
blackboards; blotters; blueprints; bookbinding 
apparatus and machines [office equipment]; 
bookbinding cloth; bookbinding material; 
bookbindings; bookends; booklets; bookmarkers; 
books; bottle envelopes of cardboard or paper; bottle 
wrappers of cardboard or paper; boxes of cardboard 
or paper; cabinets for stationery [office requisites]; 
calendars; canvas for painting; carbon paper; 
cardboard; cardboard articles; cardboard tubes; 
cards; cases for stamps [seals]; catalogues; chalk for 
lithography; chalk holders; charcoal pencils; chart 
pointers, non-electronic; chromolithographs 
[chromos]; cigar bands; clipboards; coasters of 
paper; comic books; compasses for drawing; 
composing frames [printing]; conical paper bags; 
copying paper [stationery]; cords for bookbinding; 
correcting fluids [office requisites]; correcting ink 
[heliography]; correcting tapes [office requisites]; 
covers of paper for flower pots; covers [stationery]; 
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cream containers of paper; credit card imprinters, 
non-electric; diagrams; document files [stationery]; 
document holders [stationery]; document laminators 
for office use; drawer liners of paper, perfumed or 
not; drawing boards; drawing instruments; drawing 
materials; drawing pads; drawing pens; drawing pins; 
drawing rulers; drawing sets; drawing squares; 
drawing T-squares; duplicators; elastic bands for 
offices; electrocardiograph paper; electrotypes; 
embroidery designs [patterns]; engraving plates; 
engravings; envelope sealing machines, for offices; 
envelopes [stationery]; erasing products; erasing 
shields; etching needles; etchings; fabrics for 
bookbinding; face towels of paper; figurines 
[statuettes] of papier mâché; files [office requisites]; 
filtering materials [paper]; filter paper; finger-stalls 
[office requisites]; flags of paper; flyers; folders for 
papers; folders [stationery]; forms, printed; fountain 
pens; franking machines for office use; French 
curves; galley racks [printing]; garbage bags of paper 
or of plastics; geographical maps; glue for stationery 
or household purposes; gluten [glue] for stationery or 
household purposes; graining combs; graphic prints; 
graphic representations; graphic reproductions; 
greeting cards; gummed cloth for stationery 
purposes; gummed tape [stationery]; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
handkerchiefs of paper; hand labelling appliances; 
hand-rests for painters; handwriting specimens for 
copying; hat boxes of cardboard; hectographs; 
histological sections for teaching purposes; holders 
for checkbooks [cheque books]; holders for stamps 
[seals]; house painters' rollers; humidity control 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; 
index cards [stationery]; indexes; Indian inks; ink; 
inking pads; inking ribbons; inking ribbons for 
computer printers; inking sheets for document 
reproducing machines; inking sheets for duplicators; 
inkstands; ink sticks; ink stones [ink reservoirs]; 
inkwells; isinglass for stationery or household 
purposes; labels, not of textile; ledgers [books]; letter 
trays; lithographic stones; lithographic works of art; 
lithographs; loose-leaf binders; luminous paper; 
magazines [periodicals]; manifolds [stationery]; 
manuals [handbooks]; marking chalk; marking pens 
[stationery]; mats for beer glasses; mimeograph 
apparatus and machines; modelling clay; modelling 
materials; modelling paste; modelling wax, not for 
dental purposes; moisteners for gummed surfaces 
[office requisites]; moisteners [office requisites]; 
molds for modelling clays [artists' materials]; money 
clips; musical greeting cards; newsletters; 
newspapers; nibs; nibs of gold; note books; 
numbering apparatus; numbers [type]; obliterating 
stamps; office perforators; office requisites, except 
furniture; oleographs; packaging material made of 
starches; pads [stationery]; paint boxes [articles for 
use in school]; paintbrushes; painters' brushes; 
painters' easels; paintings [pictures], framed or 
unframed; paint trays; palettes for painters; 
pamphlets; pantographs [drawing instruments]; 
paper; paper bows; paper clasps; paper-clips; paper 
coffee filters; paper for radiograms; paper for 
recording machines; paper knives [cutters] [office 
requisites]; paper ribbons; paper sheets [stationery]; 
paper tapes and cards for the recordal of computer 
programmes; paperweights; papier mâché; 
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parchment paper; passport holders; pastels 
[crayons]; patterns for dressmaking; patterns for 
making clothes; pencil holders; pencil lead holders; 
pen cases; pencil leads; pencils; pencil sharpeners, 
electric or non-electric; pencil sharpening machines, 
electric or non-electric; pen clips; penholders; pens 
[office requisites]; pen wipers; perforated cards for 
Jacquard looms; periodicals; photo-engravings; 
photographs [printed]; photograph stands; pictures; 
placards of paper or cardboard; place mats of paper; 
plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
plastic cling film, extensible, for palletization; plastic 
film for wrapping; plastics for modelling; portraits; 
postage stamps; postcards; posters; printed matter; 
printed publications; printed timetables; printers' 
blankets, not of textile; printers' reglets; printing 
blocks; printing sets, portable [office requisites]; 
printing type; prints [engravings]; prospectuses; 
punches [office requisites]; rollers for typewriters; 
rosaries; rubber erasers; school supplies [stationery]; 
scrapers [erasers] for offices; sealing compounds for 
stationery purposes; sealing machines for offices; 
sealing stamps; sealing wafers; sealing wax; seals 
[stamps]; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; sheets of reclaimed cellulose 
for wrapping; shields [paper seals]; signboards of 
paper or cardboard; silver paper; slate pencils; song 
books; spools for inking ribbons; square rulers; stamp 
pads; stamps [seals]; stamp stands; stands for pens 
and pencils; staples for offices; stapling presses 
[office requisites]; starch paste [adhesive] for 
stationery or household purposes; stationery; steatite 
[tailor's chalk]; steel letters; steel pens; stencil cases; 
stencil plates; stencils; stencils [stationery]; stickers 
[stationery]; tablecloths of paper; table linen of paper; 
tablemats of paper; table napkins of paper; tags for 
index cards; tailors' chalk; teaching materials [except 
apparatus]; terrestrial globes; tickets; tissues of paper 
for removing make-up; toilet paper; towels of paper; 
tracing cloth; tracing needles for drawing purposes; 
tracing paper; tracing patterns; trading cards other 
than for games; transfers [decalcomanias]; 
transparencies [stationery]; trays for sorting and 
counting money; type [numerals and letters]; 
typewriter keys; typewriter ribbons; typewriters, 
electric or non-electric; vignetting apparatus; viscose 
sheets for wrapping; watercolor [watercolour] saucers 
for artists; waxed paper; wood pulp board 
[stationery]; wood pulp paper; wrapping paper; 
wristbands for the retention of writing instruments; 
writing board erasers; writing brushes; writing cases 
[sets]; writing cases [stationery]; writing chalk; writing 
instruments; writing materials; writing or drawing 
books; writing pads; writing paper; writing slates; 
Xuan paper for Chinese painting and calligraphy.
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Class: 29 סוג: 29

Ajvar [preserved peppers]; albumen for culinary 
purposes; albumin milk; alginates for culinary 
purposes; almonds, ground; aloe vera prepared for 
human consumption; anchovy; animal marrow for 
food; apple purée; bacon; beans, preserved; black 
pudding [blood sausage]; bone oil, edible; bouillon; 
bouillon concentrates; butter; buttercream; caviar; 
charcuterie; cheese; clams [not live]; coconut butter; 
cocoa butter; coconut, desiccated; coconut fat; 
coconut oil; colza oil for food; compotes; condensed 
milk; corn oil; cranberry sauce [compote]; crayfish, 
not live; cream [dairy products]; croquettes; 
crustaceans, not live; crystallized fruits; curd; dates; 
edible birds' nests; edible fats; edible oils; eggs; fat-
containing mixtures for bread slices; fatty substances 
for the manufacture of edible fats; fish fillets; fish 
meal for human consumption; fish mousses; fish, not 
live; fish, preserved; fish, tinned [canned (Am.)]; 
foods prepared from fish; frozen fruits; fruit-based 
snack food; fruit chips; fruit jellies; fruit peel; fruit, 
preserved; fruit preserved in alcohol; fruit pulp; fruit 
salads; fruit, stewed; fruits, tinned [canned (Am.)]; 
game, not live; gelatine; gherkins; ginger jam; ham; 
herrings; hummus [chickpea paste]; isinglass for 
food; jams; jellies for food; kephir [milk beverage]; 
kimchi [fermented vegetable dish]; kumys [kumyss] 
[milk beverage]; lard for food; lecithin for culinary 
purposes; lentils, preserved; linseed oil for culinary 
purposes; liver; liver; lobsters, not live; low-fat potato 
chips; margarine; marmalade; meat; meat jellies; 
meat extracts; meat, preserved; meat, tinned [canned 
(Am.)]; milk; milk beverages, milk predominating; milk 
ferments for culinary purposes; milk products; milk 
shakes; mushrooms, preserved; mussels, not live; 
non-alcoholic egg nog; nuts, prepared; olive oil for 
food; olives, preserved; onions, preserved; oysters, 
not live; palm kernel oil for food; palm oil for food; 
peanut butter; peanuts, processed; peas, preserved; 
pectin for culinary purposes; piccalilli; pickles; pollen 
prepared as foodstuff; pork; potato chips; potato 
flakes; potato fritters; poultry, not live; powdered 
eggs; prawns, not live; preparations for making 
bouillon; preparations for making soup; preserved 
garlic; processed fish spawn; processed seeds; 
processed sunflower seeds; prostokvasha [soured 
milk]; raisins; rennet; ryazhenka [fermented baked 
milk]; salmon; salted fish; salted meats; sardines; 
sauerkraut; sausages; sausages in batter; sea-
cucumbers, not live; seaweed extracts for food; 
sesame oil; shellfish, not live; shrimps, not live; 
silkworm chrysalis, for human consumption; smetana 
[sour cream]; snail eggs for consumption; soups; 
soya beans, preserved, for food; soya milk [milk 
substitute]; spiny lobsters, not live; suet for food; 
sunflower oil for food; tahini [sesame seed paste]; 
toasted laver; tofu; tomato juice for cooking; tomato 
puree; tripe; truffles, preserved; tuna fish; vegetable 
mousses; vegetable salads; vegetables, dried; 
vegetable soup preparations; vegetables, preserved; 
vegetables, tinned [canned (Am.)]; whey; whipped 
cream; white of eggs; yogurt; yolk of eggs.

Class: 30 סוג: 30

Allspice; almond confectionery; almond paste; 
aniseed; aromatic preparations for food; artificial 
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coffee; baking powder; baking soda [bicarbonate of 
soda for cooking purposes]; barley meal; bean meal; 
beer vinegar; binding agents for ice cream [edible 
ices]; biscuits; bread; breadcrumbs; bread rolls; buns; 
cake frosting [icing]; cake paste; cake powder; cakes; 
candy; capers; caramels [candy]; celery salt; cereal 
bars; cereal-based snack food; cereal preparations; 
cheeseburgers [sandwiches]; chewing gum; chicory 
[coffee substitute]; chips [cereal products]; chocolate; 
chocolate-based beverages; chocolate beverages 
with milk; chocolate mousses; chow-chow 
[condiment]; chutneys [condiments]; cinnamon 
[spice]; cloves [spice]; cocoa; cocoa-based 
beverages; cocoa beverages with milk; coffee; 
coffee-based beverages; coffee beverages with milk; 
coffee flavorings [flavourings]; condiments; 
confectionery; confectionery for decorating Christmas 
trees; cooking salt; corn flakes; corn flour; corn, 
milled; corn, roasted; couscous [semolina]; crackers; 
cream of tartar for culinary purposes; crushed barley; 
crushed oats; curry [spice]; custard; dessert mousses 
[confectionery]; dough; dressings for salad; edible 
ices; essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; farinaceous foods; 
ferments for pastes; flavorings [flavourings], other 
than essential oils, for beverages; flavorings 
[flavourings], other than essential oils, for cakes; 
flavorings, other than essential oils; flour; flour-milling 
products; fondants [confectionery]; frozen yogurt 
[confectionery ices]; fruit coulis [sauces]; fruit jellies 
[confectionery]; garden herbs, preserved 
[seasonings]; gingerbread; ginger [spice]; glucose for 
culinary purposes; gluten additives for culinary 
purposes; gluten prepared as foodstuff; golden syrup; 
groats for human food; gruel, with a milk base, for 
food; halvah; ham glaze; high-protein cereal bars; 
hominy; hominy grits; honey; husked barley; husked 
oats; ice cream; iced tea; ice for refreshment; ice, 
natural or artificial; infusions, not medicinal; ketchup 
[sauce]; leaven; linseed for human consumption; 
liquorice [confectionery]; macaroni; macaroons 
[pastry]; malt biscuits; malt extract for food; malt for 
human consumption; maltose; marinades; marzipan; 
mayonnaise; meat gravies; meat pies; meat 
tenderizers, for household purposes; mint for 
confectionery; molasses for food; muesli; mustard; 
mustard meal; natural sweeteners; noodle-based 
prepared meals; noodles; nutmegs; oat-based food; 
oat flakes; oatmeal; palm sugar; pancakes; pasta; 
pasta sauce; pastilles [confectionery]; pastries; 
[pastries]; peanut confectionery; pepper; peppermint 
sweets; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; petit-
beurre biscuits; petits fours [cakes]; pies; pizzas; 
popcorn; potato flour for food; powders for ice cream; 
pralines; preparations for stiffening whipped cream; 
propolis; puddings; quiches; ravioli; relish 
[condiment]; rice; rice-based snack food; rice cakes; 
royal jelly; rusks; saffron [seasoning]; sago; salt for 
preserving foodstuffs; sandwiches; sauces 
[condiments]; sausage binding materials; 
seasonings; sea water for cooking; seaweed 
[condiment]; semolina; sorbets [ices]; soya bean 
paste [condiment]; soya flour; soya sauce; spaghetti; 
spices; spring rolls; star aniseed; starch for food; 
stick liquorice [confectionery]; sugar; sushi; 
sweetmeats [candy]; tabbouleh; tacos; tapioca; 
tapioca flour for food; tarts; tea; tea-based 
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beverages; thickening agents for cooking foodstuffs; 
tomato sauce; tortillas; turmeric for food; unleavened 
bread; unroasted coffee; vanilla [flavoring] 
[flavouring]; vanillin [vanilla substitute]; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; vermicelli 
[noodles]; vinegar; waffles; wheat flour; wheat germ 
for human consumption; yeast.Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
aloe vera drinks, non-alcoholic; aperitifs, non-
alcoholic; beer wort; cider, non-alcoholic; cocktails, 
non-alcoholic; essences for making beverages; 
extracts of hops for making beer; fruit nectars, non-
alcoholic; ginger beer; grape must, unfermented; 
isotonic beverages; kvass [non-alcoholic beverage]; 
lemonades; lithia water; malt beer; malt wort; milk of 
almonds [beverage]; mineral water [beverages]; 
must; non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit 
extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; non-
alcoholic honey-based beverages; orgeat; pastilles 
for effervescing beverages; peanut milk [non-
alcoholic beverage]; powders for effervescing 
beverages; preparations for making aerated water; 
preparations for making beverages; preparations for 
making liqueurs; preparations for making mineral 
water; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; seltzer 
water; sherbets [beverages]; smoothies; soda water; 
syrups for beverages; syrups for lemonade; table 
waters; tomato juice [beverage]; vegetable juices 
[beverages]; waters [beverages]; whey beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages [except beers]; alcoholic 
beverages containing fruit; alcoholic beverages, 
except beer; alcoholic essences; alcoholic extracts; 
anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; arrack 
[arak]; bitters; brandy; cider; Curacao; cocktails; 
digesters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; 
fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; liqueurs; mead 
[hydromel]; nira [sugarcane-based alcoholic 
beverage]; peppermint liqueurs; perry; piquette; pre-
mixed alcoholic beverages, other than beer-based; 
rice alcohol; rum; sake; spirits [beverages]; vodka; 
whisky; wine.
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Class: 35 סוג: 35

Administrative processing of purchase orders; 
advertising agencies; advertising by mail order; 
advisory services for business management; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; auctioneering; bill-posting; book-
keeping; business appraisals; business auditing; 
business efficiency expert services; business 
information; business inquiries; business 
investigations; business management and 
organization consultancy; business management 
assistance; business management consultancy; 
business management of hotels; business 
management of performing artists; business 
management of sports people; business organization 
consultancy; business research; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; commercial information agencies; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; commercial or industrial 
management assistance; compilation of information 
into computer databases; compilation of statistics; 
computerized file management; cost price analysis; 
data search in computer files for others; 
demonstration of goods; direct mail advertising; 
dissemination of advertising matter; distribution of 
samples; document reproduction; drawing up of 
statements of accounts; economic forecasting; 
employment agencies; import-export agencies; 
invoicing; layout services for advertising purposes; 
marketing; marketing research; marketing studies; 
modelling for advertising or sales promotion; news 
clipping services; office machines and equipment 
rental; on-line advertising on a computer network; 
opinion polling; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of 
fashion shows for promotional purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
outsourcing services [business assistance]; payroll 
preparation; personnel management consultancy; 
personnel recruitment; photocopying services; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; price comparison services; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; production of 
advertising films; professional business consultancy; 
psychological testing for the selection of personnel; 
publication of publicity texts; publicity columns 
preparation; publicity material rental; public relations; 
radio advertising; relocation services for businesses; 
rental of advertising space; rental of advertising time 
on communication media; rental of photocopying 
machines; rental of vending machines; sales 
promotion for others; secretarial services; shop 
window dressing; sponsorship search; shorthand; 
systemization of information into computer 
databases; tax preparation; telemarketing services; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
television advertising; transcription; typing; updating 
of advertising material; word processing; writing of 
publicity texts; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in retail 
stores, wholesale stores.
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Conditions/Disclaimers

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

The mark is combined mark

 Owners

Name: I.P. CREATIONS ENTERPRISES LIMITED

Address: Arch Makariou III,146,  Alpha Tower, 4 th floor, 
CY-3021 Limassol, Cyprus

(Cyprus Limited company)

Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
bar services; boarding for animals; boarding house 
bookings; boarding houses; cafés; cafeterias; 
canteens; day-nurseries [crèches]; food and drink 
catering; holiday camp services [lodging]; hotel 
reservations; hotels; motels; providing campground 
facilities; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; rental of cooking apparatus; rental of 
drinking water dispensers; rental of lighting apparatus 
other than for theatrical sets or television studios; 
rental of meeting rooms; rental of temporary 
accommodation; rental of tents; rental of 
transportable buildings; restaurants; retirement 
homes; self-service restaurants; snack-bars; 
temporary accommodation reservations; tourist 
homes.
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Trade Mark No. 260723 מספר סימן

Application Date 24/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1182351 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Blood analysis apparatus, anesthetic apparatus, 
apparatus for artificial respiration, apparatus for the 
treatment of deafness, apparatus for medical 
analysis, resuscitation apparatus, physiotherapy 
apparatus; acoustic apparatus, vibromassage 
apparatus, defibrillators, medical incubators, 
incubators for babies, heart pacemakers, lasers for 
medical purposes, lamps for medical purposes, 
quartz lamps for medical purposes, ultraviolet ray 
lamps, apparatus for measuring blood pressure, 
pulse meters, massage apparatus, esthetic massage 
apparatus, respirators for artificial respiration, 
stethoscopes, thermometers for medical use, 
electrocardiographs, electrodes for medical use; 
artificial limbs; endoprostheses; artificial eyes and 
dentures; for the eyes for implant; orthopedic 
products; suture materials; optical, optronic, optico-
mechanical apparatus, systems, equipment and sets 
for medical purposes; apparatus and instruments for 
diagnosis for medical use, including ophthalmic 
diagnostic apparatus for examining the ocular 
fundus, installations for cardiac diagnosis; apparatus 
for use in ophthalmology, ophthalmometers; 
opthalmoscopes; X-ray apparatus and instruments 
for medical purposes; filters for ultraviolet rays, for 
medical purposes; medical apparatus and 
instruments for anesthesia; neonatal apparatus; 
lasers for medical use; devices, apparatus and 
instruments for optical, radiological, electronic 
nanoscopy and microscopy for medical purposes; 
mattresses for medical purposes.

Class: 21 סוג: 21

Plate glass (raw material); fiberglass thread, not for 
textile use; vitreous silica fibers [fibres], not for textile 
use; opaline glass; glass wool other than for 
insulation; fiberglass other than for insulation or 
textile use; containers for household or kitchen use; 
glass jars [carboys]; heat-insulated containers; works 
of art made of glass; tableware, other than knives, 
forks and spoons; services; glass for vehicle windows 
(semi-finished product); ice (raw material); opal 
glass; glass incorporating fine electrical conductors; 
enameled glass; molds (kitchen utensils).
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Class: 35 סוג: 35

Commercial information agencies; business inquiries; 
expert business reports; compilation of statistics; 
import-export agencies; organization of import-export 
transactions; cost price analysis; business 
management and organization consultancy; 
professional business consultancy; consulting, 
expertise, evaluation, studies on business and 
commercial operations; consulting and studies in the 
field of business, including business management 
and organization; public relations; outsourcing 
services [business assistance]; management of 
computer files; collection and systemisation of 
information into computer databases; rental of 
advertising space; auditing; efficiency experts; 
demonstration of goods; opinion polling; marketing 
study; business information; statistical information; 
business investigations; market research; personnel 
recruitment; news clipping services; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; commercial or industrial 
management assistance; auctioneering; on-line 
advertising on a computer network; advertising mail; 
business management of hotels.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of automobiles; installation, 
parametrization and repair of optical, optronic and 
optico-mechanical apparatus, systems and sets; 
repair or maintenance of machines and apparatus for 
the production of glass; information on the 
installation, parametrization and repair of optical, 
optronic and optico-mechanical apparatus, systems 
and sets; repair or maintenance of optical machines 
and apparatus; information on repair or maintenance 
of optical machines and instruments; asphalting; 
rebuilding worn or partially destroyed machines; 
building sealing; maintenance and repair of airplanes, 
repair of vehicles; repair of photographic apparatus; 
warehouse construction and repair; cleaning of 
buildings (interior); installation, repair and 
maintenance of computers; installation, repair and 
maintenance of machines.
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Conditions/Disclaimers

The word Svabe (Shvabe) and the oval, similar to the 
Slavic letter.

 Owners

Name: Société anonyme de type ouvert "Shvabe"

Address: oul. Vostotchnaya, 33b, RU-620100 
Ekaterinbourg, Russian Federation

(RU Société anonyme de type ouvert)

Class: 42 סוג: 42

Technical project study; engineering; testing of 
optical, optronic and optico-mechanical apparatus, 
systems and sets; fundamental and applied research 
in the field of construction of laser and optronic 
apparatus; development of systems for the 
automation and protection of energetic objects; 
mechanical research; research and development of 
new products; technical research; technology 
development in relation to medical equipment and 
technology, laser and optronic technical innovation, 
thermovision, optical, optronic and laser technology, 
other high-tech products for civil and military use; 
construction drafting; industrial design; graphic arts 
design services; computer virus protection services; 
technical project study; engineering; software 
installation; testing of materials; research in the field 
of environmental protection; development, design 
and updating of computer software; remote 
monitoring of computer systems; maintenance of 
computer software; digitization of documents 
(scanning); programming for computers; design 
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)

Russian Federation, 21/12/2012, No. 2012744988 רוסיה, 21/12/2012, מספר 2012744988

Class: 10 סוג: 10

Class: 21 סוג: 21

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 260736 מספר סימן

Application Date 15/02/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1182497 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, perfumes, aromatics (essential oils), 
cosmetics, toiletries, soaps, hair lotions, dentifrices, 
deodorants for humans.

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements for humans.

Class: 9 סוג: 9

Spectacles (optics), sunglasses, goggles for sports; 
spectacle cases, eyeglass cases, containers for 
contact lenses, eyeglass chains, eyeglass cords.

Class: 11 סוג: 11

Lamps, chandeliers, standard lamps, street lamps, 
lanterns for lighting, lamp shades, ceiling lights, lamp 
glasses, wall light diffusers.

Class: 14 סוג: 14

Clocks, watches, wristwatches, jewelry and (pocket) 
watches, jewellery, trinkets (jewellery), rings 
(jewellery), bracelets (jewellery), watch straps, 
necklaces (jewellery), earrings, ornamental pins, tie 
pins, cuff links, key rings (trinkets or fobs), chains 
(jewellery), charms (jewellery).

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather goods, namely leather 
bags, valises, shoulder bags, all-purpose sport bags, 
document suitcases; coin purses, cosmetic bags and 
vanity cases sold empty; pocket wallets; travel bags; 
rucksacks; suitcases; attache cases; briefcases; 
umbrellas.
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Class: 20 סוג: 20

Works of art of wax, plaster, wood, plastic; furniture; 
lockers; racks (furniture); coat hangers; furniture 
shelves; tables; magazine racks; umbrella stands; 
armchairs; divans; seats; sofas; desks; mirrors; 
dressing tables; display cases; picture frames of 
precious metal.

Class: 21 סוג: 21

Works of art of porcelain, earthenware or glass; glass 
bowls; jugs; pitchers; candlesticks; candelabras, non 
electric; ceramics for household purposes; baskets 
for domestic use; cups; flowerpots; vases; 
earthenware; table plates; porcelain ware; trays for 
domestic purposes; opal glass.

Class: 25 סוג: 25

Men, women and children's clothing of textile, knitted, 
of leather, imitation leather, fur and imitation fur, 
resin; hats, caps, ear muffs, berets; blazers; jackets; 
stuff jackets; scarves, foulards; woven or knitted 
underwear; jerseys; T-shirts; vests; trousers; shorts; 
skirts; sports jackets; polo shirts; sweat shirts; gloves; 
stockings; shawls; headbands; belts (clothing); 
braces (suspenders); footwear, namely sport shoes, 
boots, ankle boots, sandals, slippers.

Class: 35 סוג: 35

Management services of a franchising network; retail 
sale of cosmetics and perfumery; advertising; sales 
promotion for others; business management; 
business management of shopping centres; business 
administration; computerized file management; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organisation of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; presentation of 
goods on communication media for retail purposes; 
outdoor advertising; shop window dressing; 
marketing research; commercial administration of 
licensing of goods and services; radio and television 
advertising; advertising by mail order; rental of 
advertising space; dissemination of publicity texts; 
direct mail advertising; publication of publicity texts; 
dissemination of advertising matter (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples).

Class: 38 סוג: 38

Electronic transmission of purchase and sales orders 
via a global computer network; electronic 
transmission of e-commerce purchase orders; 
interactive television broadcasting services relating to 
products presentation; news agencies; radio 
broadcasting; communications by telegraph, by 
telephone or by videophone, by television, and 
television broadcasting; information transmission 
services via telematic networks; computer aided 
transmission of images; communications 
(transmissions) over an open global computer 
network, namely the Internet or a closed network, 
namely an intranet.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, grey 
and green (Pantone 390). as shown in the  mark.

 Owners

Name: LA GARDENIA BEAUTY S.P.A.

Address: Via Giordania, 111, I-58100 Grosseto, Italy

(ITALY SOCIETA' PER AZIONI)

ט"ז חשון תשע"ו - 12429/10/2015



PayLi

Trade Mark No. 260789 מספר סימן

Application Date 13/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: C.E.D. SHOPPING CHANNEL LTD. שם: כ.י.ד. ערוץ הקניות בע"מ

Address: Derech Ben Zvi 2, Tel Aviv, 68181, Israel כתובת : דרך בן צבי 2, תל אביב-יפו, 68181, ישראל

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: 36 סוג: 36

Service of enabling transfer of funds for the purchase 
of products and services via communications 
networks.

שירות המאפשר העברת כספים בעבור רכישת מוצרים 
ושירותים באמצעות רשתות תקשורת.                                   
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Trade Mark No. 260802 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour: green (CMYK 28, 0, 
96, 0) as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבע: ירוק (CMYK של הצבע 0, 96, 0, 
28)הנראה בסימן.

Ownersבעלים

Name: OF TOV PRODUCTS (2001) LTD. שם: מוצרי עוף טוב (2001) בע"מ

Address: D.N. Beit Shean, 10900, Israel כתובת : ד.נ. בית שאן, 10900, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

Address: 154 Menachem Begin, P.O.B. 18253, Tel Aviv, 
61182, Israel

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, ת.ד. 18253, תל אביב, 61182, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Poultry, beef and turkey products, prepared and 
preserved products, namely, smoked, roasted, 
baked, fried and cooked Chicken, beef and turkey 
products; extracts and preserves; All included in 
class 29.

מוצרי עוף, בקר והודו; מוצרים מוכנים ומשומרים, דהיינו, מוצרי 
עוף, הודו ובקר מעושנים, צלויים, אפויים, מטוגנים ומבושלים; 

תמציות ושימורים; הנכללים כולם בסוג 29 .
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Trade Mark No. 260803 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OF TOV PRODUCTS (2001) LTD. שם: מוצרי עוף טוב (2001) בע"מ

Address: D.N. Beit Shean, 10900, Israel כתובת : ד.נ. בית שאן, 10900, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

Address: 154 Menachem Begin, P.O.B. 18253, Tel Aviv, 
61182, Israel

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, ת.ד. 18253, תל אביב, 61182, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Poultry, beef and turkey products, prepared and 
preserved products, namely, smoked, roasted, 
baked, fried and cooked Chicken, beef and turkey 
products; extracts and preserves; All included in 
class 29.

מוצרי עוף, בקר והודו; מוצרים מוכנים ומשומרים, דהיינו, מוצרי 
עוף, הודו ובקר מעושנים, צלויים, אפויים, מטוגנים ומבושלים; 
תמציות ושימורים; הנכללים כולם בסוג 29 .                           
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Trade Mark No. 260908 מספר סימן

Application Date 11/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1182883 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Barenthal North America, Inc.

Address: 14 David Drive, Whippany NJ 07981, U.S.A.

(New Jersey, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Garbage cans, waste baskets and waste paper 
baskets.
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Trade Mark No. 260966 מספר סימן

Application Date 19/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1183482 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 1183482 האיחוד האירופי מספר: 1183482

Dated 19/08/2013 (Section 16) מיום 19/08/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Monsieur Yves Amu KLEIN

Address: 12415 North 61 st. Place, Scottsdale AZ 85254, 
U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames, tables.

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

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

France, 21/02/2013, No. 133984846 צרפת, 21/02/2013, מספר 133984846

Class: 20 סוג: 20
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Trade Mark No. 260984 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1089014 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS

Address: 20, rue Diesel, F-01630 Saint-Genis-Pouilly, 
France

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Radiopharmaceutical preparations for the treatment 
of cancer.
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Trade Mark No. 261023 מספר סימן

Application Date 02/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial Lubricants; petroleum-based dust 
absorbing, wetting and binding compositions; 
illuminants, namely, candles, lamp oil; motor oil; 
curburants, namely, gaseous fuels, liquid fuels; motor 
fuel.

שמני סיכה תעשייתיים; תרכובות מבוססות-נפט סופגות אבק, 
מלחלחות ומקשרות; חומרי מאור, דהיינו, נרות, שמן למנורות; 
שמן מנוע; דלקים, דהיינו, דלקים גזיים, דלקים נוזליים; דלק 

למנוע.                                                         

Class: 7 סוג: 7

Machines, namely, machines for the production of 
automobile parts; machines for production of 
motorcycle parts; machine tools, namely, turning 
tools, electro-chemical discharge machine tools for 
metalworking; igniting devices for motors and 
engines, namely, spark plugs, ignition wires; injectors 
for motors and engines; exhaust manifolds and 
exhaust mufflers for motors and engines; silencers 
for engine exhausts; starters for motors and engines; 
air and oil filters for motors and engines; pulleys 
being machine parts, belts being machine parts and 
fans for motors and engines; spark plugs; fuel 
economizers for motors and engines, namely, fuel 
catalysts; carburetors for motors and engines; turbo-
feeders for motors and engines, namely, fuel lines 
being parts of motors and engines; anti-friction 
engine bearings; starter motors for motorcycles; 
turbochargers for engines; bearings; dynamos; 
automatic vending machines and parts therefore.

מכונות, דהיינו, מכונות לייצור חלקי רכב; מכונות לייצור חלקי 
אופנוע; כלי מכונה, דהיינו, כלי סיבוב, כלי פליטה 

אלקטרוכימיים ממוכנים לעיבוד מתכות; מכשירי הצתה 
למנועים, דהיינו, מצתי מנועים, חוטי הצתה; מכשירי הזרקה 
למנועים; צינורות מפלט ועמם פליטה למנועים; משתיקי קול 
למפלטי מנוע; מתנעים למנועים; מסנני אוויר ושמן למנועים; 
גלגלות המהווים חלקי מכונה, חגורות המהווים חלקי מכונה 

ומאווררים למנועים; מצתי מנועים;  חסכני דלק למנועים, דהיינו 
תוספי דלק; קרבורטורים למנועים; מזיני-טורבו למנועים, דהיינו, 
קווי דלק המהווים חלקי מנועים והמנועים; מסבים מונעי חיכוך 
למנועים; מתנעים (מנועי תיחול) לאופנועים; מגדשי טורבו 
למנועים; מיסבים; דינמו; מכונות מכירה אוטומטיות וחלקים 

עבורן.
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Class: 9 סוג: 9

Photographic cameras, projectors, slide 
transparencies, flashbulbs and darkroom lamps, 
photometers, cinematographic film, film portrait 
cameras; lasers for measuring purposes; measuring 
apparatus, namely, bevels; measuring cups and 
spoons; pocket calipers for measuring; tape 
measures; blank magnetic data carriers, blank 
recording discs for computers; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing sound or images; 
projectors and transparencies (photography); 
magnetic recording media, namely, black magnetic 
disks; sound recording discs, namely, blank record 
disks; blank optical disks; footwear and boots for 
protection against accidents; gloves for protection 
against accidents; sunglasses and spectacle cases, 
spectacle frames; CDs and DVDs; game programs; 
personal protective equipment and clothing for 
protection against accidents; protective pads for 
shoulders and elbows, knees and other parts of the 
body for the prevention of accidents; pockets 
calculators; vehicle breakdown warning triangles; 
reflective vests; cash registers, calculators, data 
processors, computers; fire extinguishers; interactive 
video games comprised of computer hardware and 
software; computer games recorded on disc; 
sunglasses; phone covers; accident protection suits, 
namely, protective clothing and protective helmets; 
protective reinforcements for shoulder, elbows, knees 
and other body parts for preventing accidents; 
protective helmets for cyclists and motorcyclists, 
footwear and boots for protection against accidents; 
gloves for protection against accidents;  protective 
helmets; protective helmets for sports; cases for 
mobile phone; eyewear; sports eyewear; eyewear 
accessories, namely, straps, cords, chains and 
cases; mousepads.                                     

מצלמות, מקרנים, מקרני שקפים, מבזקים, מנורות לחדרי 
חושך, מדי-אור, פילמים לקולנוע ולמצלמות דיוקן, לייזרים 
למדידה, מערכות מדידה, דהיינו, לשיפועים; ספלי וכפות 
מדידה; מחוגת כיס למדידה; סרטי מידה; נושאי-נתונים 
מגנטיים ריקים, תקליטורי הקלטה ריקים עבור מחשבים; 

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; מקרנים 
ומקרני שיקופיות (צילום), אמצעי הקלטה מגנטיים, דהיינו 
דיסקים מגנטים שחורים, דיסקי הקלטת קול כלומר דיסקי 

תקליטים ריקים, דיסקים אופטיים ריקים; נעליים ומגפיים להגנה 
מפני תאונות; כפפות להגנה מפני תאונות; נרתיקים למשקפי 
שמש ולמשקפיים; מסגרות למשקפיים; תקליטורים ודיסקים 
דיגיטליים רב-תכליתיים (די.וי.די); תוכניות משחק; ציוד מגן 
אישי וביגוד להגנה מפני תאונות; רפידות הגנה לכתפיים, 
למרפקים ולברכיים, וחלקי גוף אחרים להגנה מפני תאונות; 
מחשבוני כיס; משולשי אזהרה לרכב; אפודים רפלקטיביים; 

קופות רושמות, מחשבונים, מעבדי נתונים, מחשבים, מכשירים 
לכיבוי אש; משחקי וידאו אינטראקטיביים המורכבים מחומרה 
ותוכנה; משחקי מחשב המוקלטים על דיסק; משקפי שמש; 
כיסויי טלפון; חליפות הגנה מפני תאונות, דהיינו, ביגוד מגן 
וקסדות מגן, מגיני כתף, מרפקים, ברכיים וחלקי גוף אחרים 

למניעת תאונות; קסדות מגן לרוכבי אופניים ואופנועים, הנעלה 
ומגפיים להגנה מפני תאונות, כפפות להגנה מפני תאונות; 
קסדות הגנה; קסדות הגנה לספורט; נרתיקים שהותאמו 
לנשיאת טלפונים ניידים; פריטים אופטיים; משקפי ספורט; 

אביזרי משקפיים, דהיינו, רצועות, מיתרים, שרשראות ונרתיקי 
משקפיים; משטחים לעכבר.                                               
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Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, land vehicles, motorcycles; vehicle 
accessories and parts, namely, belts for land vehicle 
transmissions, drink holders for vehicles, lug nuts for 
vehicle wheels; apparatus for locomotion by land, air 
or water, namely, boats, locomotives; airbags for 
vehicles; anti-theft devices for vehicles; seats for 
vehicles; non-skid devices for vehicles, namely, anti-
skid chains for vehicles, anti-skid studs for vehicles; 
anti-glare devices for vehicles, namely, windshield 
visors; safety restraints for vehicles, namely, child 
restraints for vehicle seats, seat belts for vehicles; 
seats and seat covers for vehicles; shock absorbers 
and suspension springs for vehicles; tire chains for 
vehicles; gearboxes and transmission chains for land 
vehicles; air pumps for automobiles; motorized golf 
trolleys; bodies and chassis for vehicles; motorcycle 
side cars; strollers; motor cars for transport on land; 
panniers adapted for cycles; automobile windshield 
sunshades; fitted covers for vehicles; bicycles; 
bicycle accessories, namely, bicycle brakes, bicycle 
drive trains, bicycle seats; horns for vehicles; baby 
carriages; inner tubes for pneumatic tires; windows 
for vehicles; pneumatic tires and valves for vehicles; 
tanks for gasoline, oil and brake fluid for vehicles; 
mudguards; direction signals for vehicles; fitted 
vehicle covers; handlebars for motorcycles and 
bicycles; tailboard lifts for vehicles, namely, power-
operated lifts specially adapted for vehicles for use 
with wheelchairs, scooters, personal mobility 
vehicles, etc.; luggage racks, carriers for vehicles; 
luggage nets specially adapted for vehicles; rearview 
mirrors; saddles and saddle covers for motorcycles 
and bicycles; vehicle frames; caps for vehicle gas 
tanks; vehicle running boards; brakes and brake 
linings for vehicles; wheel rims and tires for vehicles; 
motorized bicycles; steering wheels for vehicles; anti-
theft alarms for vehicles; brakes for vehicles; 
motorcycles; delivery tricycles; mopeds; motor 
scooters; trailers for vehicles, namely, cargo trailers, 
bicycle trailers, towable trailers being a recreational 
vehicle; side cars; motors and engines for land 
vehicles; electric motors for land vehicles; wheel 
spokes for land vehicles; transmissions for land 
vehicles; kickstands for motorcycles; handlebar grips 
for motorcycles and bicycles; saddlebags for 
motorcycles; anti-skid devices for vehicles; anti-
dazzle devices for vehicles; chains for vehicles; golf 
carts; cycle cars; perambulators; cars; special cases 
for two-wheeled vehicles; visors for vehicles; covers 
for vehicles; bicycles and bicycle accessories; horns 
for vehicles; pushchairs; inner tubes for tyres; glass 
for windows of vehicles; tyres and valves for vehicles; 
tanks for petrol, oil and brake fluid for vehicles; mup-
flaps; direction indicators for vehicles; vehicles covers 
(shaped); motorcycle handlebars and bicycles; tail 
lifts for vehicles; luggage racks for vehicles; luggage 
nets for vehicles; rear view mirrors; sidesteps for 
vehicles; rims and covers for vehicles; motorbikes; 
trailers for vehicles; side cars; engines for vehicles; 
electric motors for vehicles; vehicle wheel spokes; 
transmissions for vehicles; motorcycle kickstands; 
pannier bags for motorcycles; starter motors for 
motorcycles; forklifts.

כלי רכב, דהיינו, כלי רכב יבשתיים, אופנועים; אבזרי רכב 
וחלקים, דהיינו, רצועות תמסורת לכלי רכב יבשתיים, מחזקי 
משקאות לכלי רכב, אומי רתק לגלגלי כלי רכב; התקנים 

לתנועה ביבשה, באוויר או במים, דהיינו, סירות, קטרים; כריות 
אוויר לכלי רכב; מכשירים נגד גניבות לכלי רכב; מושבים לכלי 
רכב; מכשירים נגד החלקה לכלי רכב, דהיינו, שרשראות נגד 
החלקה כלי רכב, יתדות נגד החלקה לכלי רכב; מכשירים נגד 
סנוור לכלי רכב, דהיינו, לוחות שמשה קדמית; התקני ריסון 

למושבי כלי רכב, דהיינו, התקני ריסון לילדים לכלי רכב, חגורות 
בטיחות למושבי כלי רכב; מושבים וכיסויים למושבי כלי רכב; 
בולמי זעזועים ומתלים קפיציים לכלי רכב; שרשראות צמיגים 
לכלי רכב; תיבות הילוכים ושרשראות תמסורת לכלי רכב 

יבשתיים; משאבות אוויר לכלי רכב; עגלות גולף ממונעות; גופי 
ושילדת כלי רכב; סירות לאופנוע; עגלות; מכוניות להובלה 
ביבשה; תרמילים מותאמים לאופניים; סוככי הגנה משמש 
לשמשות קדמיות של כלי רכב; כיסויים מותאמים לכלי רכב; 

אופניים; אביזרי אופניים, דהיינו, בלמים לאופניים, מנגנוני הנעה 
לאופניים, מושבים לאופניים; צופרים לכלי רכב; עגלות תינוקות; 
צינורות פנימיים לצמיגים פנאומטיים; חלונות לכלי רכב; צמיגים 
פנאומטיים ושסתומים לצמיגי כלי רכב; מכלי דלק, שמן ונוזל 
בלמים לכלי רכב; מגני בוץ; נורות איתות לכלי רכב; כיסויים 
מותאמים לכלי רכב; כידונים לאופנועים ואופניים; מגביהי דופן 
אחורית של משאית (לכלי רכב), דהיינו, מעליות חשמליות 
מותאמים במיוחד לכלי רכב לשימוש עם כסאות גלגלים, 

קטנועים, רכבי ניידות אישית, וכו'; מתלי מטענים לכלי רכב, 
התקני נשיאת מטענים בכלי רכב; סלי מטען לאופנועים 

ואופניים; מראות אחוריות; אוכפים וכיסויים לאוכפים לאופנועים 
ואופניים; מסגרות רכב; מכסים למיכלי הדלק של כלי רכב; 
מדרכי רגל לכלי רכב; בלמים ורפידות לבלמים לכלי רכב; 

חישוקי גלגלים וצמיגים לכלי רכב; אופניים ממונעים; הגה לכלי 
רכב; אזעקות נגד גניבה לכלי רכב; בלמים לכלי רכב; אופנועים; 
תלת אופנים למשלוח; טוסטוסים (אופניים ממונעים); קטנועים; 

קרונות נגררים לכלי רכב, דהיינו, קרונות נגררים לנשיאת 
מטענים, גרורים (תיבות נגררות) לאופניים, קרוונים נגררים 
המהווים כלי רכב לפנאי; סירות אופנוע; מנועים לכלי רכב 

יבשתיים; מנועים חשמליים לכלי רכב יבשתיים; חישורי גלגלים 
לכלי רכב יבשתיים; תיבות הילוכים לכלי רכב יבשתיים; רגליות 
מייצבות לאופנועים; מאחזי ידיות ההיגוי לאופנועים ואופניים; 
תיקי אוכף מותאמים לאופנועים; התקנים נגד החלקה לכלי 
רכב; התקנים נגד סינוור לכלי רכב; שרשראות לכלי רכב; 

עגלות גולף; אופניים ממונעים; מכוניות; תיבות מיוחדות לכלי 
רכב דו-גלגליים; מגיני שמש לכלי רכב; כיסויים לכלי רכב; 
אופניים ואביזרי אופניים; צופרים לכלי רכב; עגלות תינוקות 
מתקפלות; פנימיות לצמיגים; זכוכיות לחלונות של כלי רכב; 

צמיגים ושסתומים לכלי רכב; מיכלי דלק, שמן ונוזל בלמים לכלי 
רכב; כנפיים לדלתות רכב; מחווני כיוון לכלי רכב; כיסויים לרכב 
(מעוצבים); כידונים לאופנועים ולאופניים, מגבהים לכלי רכב; 

מתלי מטען לכלי רכב; סלי מטען לכלי רכב; מראות מבט אחורי; 
מדרגות צד לכלי רכב; חישוקים וכיסויים לכלי רכב; טריילרים 
לכלי רכב; מכוניות צד; מנועים לכלי רכב; מנועי חשמל לכלי 

רכב; חישורי גלגל לרכב, ממסרים לכלי רכב; רגליות לאופנועים; 
סלי מטען לאופנועים, מנועי התנעה לאופנועים; מלגזות.           
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Class: 16 סוג: 16

Printing paper and cardboard; printed matter, 
namely, magazines, newspapers and books relating 
to motor sport championships; book bindings; 
mounted photographs; stationery, adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, 
namely, paint brushes, pastels, pencils, pens, canvas 
panels; electric typewriters; office requisites not 
including furniture, namely, staplers, rulers, pens, 
pencils; printed teaching materials on sports and 
motor sport championships; plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; printing type; printing blocks; 
sample book in the field of scale model vehicles;
journals; publications; books; magazines; 
newspapers; manuals; instructional and teaching 
material (except apparatus); photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); plastic materials 
for packaging (not included in other classes); printers' 
type; cards; non-electric credit card engravers; pens; 
pencils; wax crayons (stationery articles); binder files; 
cardboard and paper boxes; stickers; albums; 
almanacs; blocks; sketchbook; paper bags; bags for 
cd's; envelopes; sachets for packing and for rubbish; 
erasers; bristles, namely brushes for artists; painters' 
easels; paper coffee filters; folders; paper or 
cardboard portfolios; cardboard; catalogues; 
compass for design ;paperknives; note books; 
diaries; drawing articles and instruments; 
blackboards; school material, namely paint boxes for 
use in school; set squares, namely, set squares for 
drawing; fountain pens; cases and drawing 
instrument cases; greeting cards (musical or not); 
inks; staplers; clipboards or paper dips; sharpeners; 
pencil leads; pencil holders; office hole punches; 
paperweights; pencil' cases; drawing rulers; 
envelopes  (stationery); studs; ink pads; book-holder; 
cardboard tubes.

נייר וקרטון הדפסה; דברי דפוס, דהיינו, מגזינים, עיתונים 
וספרים הנוגעים לאליפויות ספורט מוטוריות; חומרי כריכה 
לספרים; כני תצלומים; נייר מכתבים, חומרי הדבקה לנייר 

מכתבים לשימוש ביתי או משרדי; חומרי אמנות, דהיינו, מכחולי 
צביעה, פסטלים, עפרונות; עפרונות, עטים, לוחות קנבס; 

מכונות כתיבה חשמליות; מכשירי כתיבה למעט ריהוט, דהיינו, 
שדכנים, סרגלים, עטים, עפרונות; חומרי הוראה מודפסים על 
ספורט ואליפויות ספורט מוטורי; אריזות בועה לעטיפה או 

אריזה; אותיות דפוס; גלופות; ספר מדגם בתחום של מדגמי כלי 
רכב; כתבי עת; פרסומים; ספרים, מגזינים; עיתונים; מדריכים; 
חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); צילומים; צרכי כתיבה; 
דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; מכחולים; 

מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרים פלסטיים 
לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; 

כרטיסים; מחרטות לא אלקטרוניות לכרטיסי אשראי; עטים;  
עפרונות; עפרונות שעווה; קבצי קלסר; קופסות קרטון ונייר; 
מדבקות; אלבומים; לוחות שנה; בלוקים; בלוקי ציור; שקיות 

נייר; אריזות לדיסקים; מעטפות; שקיות לאריזה ולזבל; מחקים; 
זיפים, דהיינו, מברשות לציירים; כני ציור; מסנני נייר לקפה; 
תיקיות; תיקי נייר או קרטון; קרטון; קטלוגים; מצפן לעיצוב; 

סכיני נייר; פנקסים; יומנים; מכשירי ופריטי ציור; לוחות לכיתה; 
חומר לבתי ספר, דהיינו, תיקי צביעה לשימוש בבתי ספר; 

ריבועי סט, דהיינו, ריבועי סט שנועדו לשרטוט; עטים נובעים; 
אריזות ואריזות לכלי ציור; כרטיסי ברכה (מוזיקלים או לא); דיו; 

שדכנים; לוחות כתיבה או מחזיקי נייר; מחדדים; עופרות 
לעפרון; מחזיקים לעפרונות; מחוררים משרדיים; משקולות נייר; 

אריזות לעפרון; מעטפות (ציוד משרדי); נעצים; כריות דיו; 
מחזיק ספרים; גלילי קרטון.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

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; umbrellas, parasols and 
walking sticks; book bags; leather shopping bags; 
mesh shopping bags; school bags; rucksacks and 
rucksacks for school; shoulder bags; textile shopping 
bags; travel bags; travel cases; haversacks; 
handbags, wallets, suitcases, purses and wallets 
change purses, briefcases.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; מזוודות ותיקי נסיעות; מטריות, שמשיות 

ומקלות הליכה; תיקים לספרים; תיקי קניות מעור; תיקי רשת 
לקניות; תיקי בית ספר; תרמילי גב ותרמילי גב לבית הספר; 
תיקי כתף; תיקי קניות מבד;  תיקי נסיעות; מארזים לנסיעות; 

תרמילים; תיקי יד, ארנקים, מזוודות, תיקים וארנקים 
למטבעות, ילקוטים.                                                           
                                                                                    

                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, jeans, anoraks, swimming suits, 
beachwear, shirts, t-shirts, polo shirts sweaters, 
trousers, shorts, knickers, stockings, jackets, 
dresses, tracksuits, coats, belts, tops, scarves, 
bottoms, pants, wind jackets, long and short 
underpants, breeches and balaclavas for 
motorcyclists, rainwear, gloves, socks; footwear, 
namely, shoes, boots, sports footwear, sandals, 
rope-soled sandals, clogs; headgear, namely, berets, 
hoods, hats, caps, y visors; motorists' trousers, 
motorists' jackets, motorists' gloves.                           
        

בגדים, דהיינו, ג'ינס, מעילי אנורק, חליפות שחייה, בגדי 
חוף-ים, חולצות, חולצות טי, חולצות פולו, סוודרים,  מכנסיים, 
מכנסיים קצרים, תחתונים, גרביים, מעילים, שמלות, אימוניות, 
מעילים, חגורות, חולצות עליוניות, צעיפים, מכנסיים תחתונים, 
מכנסיים, מעילי רוח, תחתונים ארוכים וקצרים, מכנסי וכובעי 

צמר לרוכבי אופנוע, לבוש לגשם, כפפות, גרביים; דברי הנעלה, 
דהיינו נעלים, מגפיים, הנעלת ספורט, סנדלים, סנדלי 

חבל-סוליה, כפכפים; כיסויי ראש, דהיינו, כומתות, ברדסים, 
כובעים, כובעי מצחייה, כובעי מצחייה וואי; מכנסיים 
לאופנוענים, מעילי אופנוענים, כפפות לאופנוענים.
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 Owners

Name: Dorna Sports S.L.

Address: C/ Príncipe de Vergara 183, MADRID, 28002, 
Spain

Dorna Sports S.L.

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
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GREEN SMOKE

Trade Mark No. 261033 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nu Mark LLC

Address: 6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries; battery chargers; electronic cigarette 
batteries; power supplies; all included in Class 09.

סוללות; מטעני סוללות; סוללות לסיגריות אלקטרוניות; ספקי 
כוח; 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., 03/06/2013, No. 85949264 ארה"ב, 03/06/2013, מספר 85949264

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 261059 מספר סימן

Application Date 08/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1183597 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chery Automobile Co., Ltd.

Address: 8 Changchun Road, Economy & Technology 
Development Zone, Wuhu City, Anhui Province, People's 
Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor coaches; trucks; waggons; cycle cars; 
motorcycles; tramcars; cars; motor homes; bicycles; 
propulsion mechanisms for land vehicles; electric 
vehicles; aerial conveyors; hand cars; vehicle wheel 
rims; tires for vehicle wheels.

Class: 37 סוג: 37

Construction information; rental of cleaning 
machines; heating equipment installation and repair; 
painting or repair of signs; motor vehicle 
maintenance and repair; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; spraying services for 
cars; leather care, cleaning and repair; retreading of 
tires [tyres]; rebuilding engines that have been worn 
or partially destroyed.

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

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

People's Republic of China, 16/05/2013, No. 
12593171

סין, 16/05/2013, מספר 12593171

Class: 12 סוג: 12

People's Republic of China, 16/05/2013, No. 
12593271

סין, 16/05/2013, מספר 12593271

Class: 37 סוג: 37

ט"ז חשון תשע"ו - 13729/10/2015



Trade Mark No. 261077 מספר סימן

Application Date 14/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1183880 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word combination "MIA-
MIA".

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "MIA-MIA RUS"

Address: B. Kamenshchiki St., d. 15, RU-115172 
Moscow, Russian Federation

(Russian Federation Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely: dressing gowns, night-gown, 
tunics, underwear; sweat-absorbent underclothing 
[underwear]; teddies [undergarments]; brassieres; 
slips [undergarments]; bodices [lingerie]; corsets 
[underclothing]; bathing suits; pajamas; garters; 
stocking suspenders; girdles; underpants.

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion for others, services of shops and 
online shops for wholesale and retail sale of clothing, 
namely dressing gowns, night-gown, tunics, 
underwear, sweat-absorbent underclothing 
[underwear], teddies [undergarments], brassieres, 
slips [undergarments], bodices [lingerie], corsets 
[underclothing], bathing suits, pajamas, garters, 
stocking suspenders, girdles, underpants.
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Trade Mark No. 261105 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1184197 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Bracelets made of macramé and/or embroidery, 
chains made of macramé and/or embroidery, 
necklaces made of macrame and/or embroidery, 
rings made of macramé and/or embroidery, earrings 
made of macramé and/or embroidery, pendants 
made of macramé and/or embroidery, brooches 
made of macramé and/or embroidery, anklets made 
of macrame and/or embroidery; jewelry accessories, 
namely, bracelets, chains, necklaces, rings, earrings, 
pendants, brooches, anklets, medals, cuff links, tie 
clips, watches, watch straps, watch bands, chains for 
watches, cases for watches, all the aforesaid goods 
in gold, silver or other precious metals.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; trunks and travel 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
travelling bags for clothing; key cases; bags, namely, 
duffel bags, handbags; rucksacks, rucksacks for 
mountaineers; school backpacks; shoulder bags; 
suitcases, briefcases; purses; pocket wallets; 
drawstring pouches; boxes and cases of leather, 
beauty cases sold empty.
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Conditions/Disclaimers

The mark consists of the fanciful wording LUXURY 
POP represented in original printed characters; 
above the wording is represented a letter C, in which 
the all end of the letter extends to form a flower 
design.

 Owners

Name: MAGLITAL S.R.L.

Address: S.S. Flaminia Km. 145 Parrano, I-06032 TREVI 
(PG), Italy

(Italy Limited liability company)

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, clothing for sports; bathing suits; 
pareos; ponchos; underwear, namely, leotards, 
boxers, T-shirts, shorts, panties; leather wear; 
loungewear; bath robes; nightgowns, pajamas; 
trousers, jeans, shorts, jackets, coats, waistcoats, 
overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, sweaters, 
cardigans, fleece pants and tops, jumpers, pullovers, 
twinsets, vests; tracksuits, bodysuits, shirts, plush 
shirts,  T-shirts, gowns, skirts, dresses; socks; 
dressing gowns; bands; scarves, silk scarves; gloves 
headgear, namely, headdress, hats and bandanas; 
belts and ties; footwear, shoes, dress shoes, 
gymnastic shoes, boots, sandals, slippers.

Class: 26 סוג: 26

Lace; embroidery and embroidery for garments; 
ribbons; hair strings, bindings for hemming garments; 
buttons, brooches (clothing accessories); artificial 
flowers.

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

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

Italy, 01/08/2013, No. TO2013C002398 TO2013C002398 איטליה, 01/08/2013, מספר

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 26 סוג: 26
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Trade Mark No. 261106 מספר סימן

Application Date 13/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1184205 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours red (pantone 
485C). as shown in the mark.

The applied designation is a design mark, consisting 
of a stylized letter "R" symbolizing the first letter of 
the applicant's company name "'Revival-RMC, on the 
one hand, and the reeling out roll of paper, on the 
other hand; the applied designation is in red color 
(pantone 485C) on the white background.

 Owners

Name: Revival - RMC Limited Liability Conmpany

Address: OAO "Gidromontazh" production building, 
Seiyatino posyolok, Naro-Fominsk district, RU-143345 
Moscow Region, Russian Federation

(RU Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Wrapping paper; conical paper bags; towels of paper; 
face towels of paper.
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Trade Mark No. 261119 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1184346 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; perfumes; deodorants for personal use; 
oils for cosmetic purposes; essential oils; cosmetics; 
cosmetic creams; soap; cakes of toilet soap; bath 
foam; hair shampoos and conditioners; hair creams; 
lotions for cosmetic purposes; hair lotions; 
dentifrices; polishes for footwear.

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; sunglasses; spectacle cases; cords for 
spectacles; chains for spectacles; frames for 
spectacles; frames for sunglasses; spectacle 
glasses; field glasses; binoculars; telescopes; optical 
apparatus and instruments; leather cases for mobile 
phones; carrying cases for portable electronic 
devices; sleeves for laptops; sleeves for tablet 
computers; pouches for photographic apparatus; 
cases for compact discs and DVDs; cell phone 
straps.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and costume jewelry; bracelets (jewelry); 
earrings; necklaces (jewelry); chains (jewelry); rings 
(jewelry); brooches (jewelry); tie pins; charms; cuff 
links; fancy key rings of precious metal; horological 
and chronometric instruments; watches (wrist and 
pocket watches).

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; bags; handbags; 
change purses; notecases; wallets; rucksacks; all 
purpose sports bags; haversacks; beach bags; 
carrying cases for documents; shopping bags with 
wheels attached; textile shopping bags; handbags; 
school satchels; suitcases; sports bags; tote bags; 
shoulder bags; bum bags; cosmetic bags (empty); 
trunks and travelling bags; umbrellas; parasols; 
walking sticks; leads for animals.

ט"ז חשון תשע"ו - 14229/10/2015



Class: 25 סוג: 25

Shoes; boots; ankle boots; leather shoes; rubber 
shoes; rain boots; sports footwear; sandals; slippers; 
soles for footwear; heels; footwear uppers; clothing 
items; sweaters; cardigans; waistcoats; dresses; 
trousers; shorts; jerseys; raincoats; leather clothing; 
woolen clothing; stockings; stocking suspenders; 
sock suspenders; wind resistant jackets; ski pants; 
fur coats; evening coats; overcoats; skirts; suits; 
jackets; undershirts; T-shirts; clothing for gymnastics; 
ladies' shirts; collars; shirts; foulards; swimming 
costumes; tracksuits; wedding dresses; bath robes; 
underwear; brassieres; corsets; slips; underpants; 
briefs; nightshirts; housecoats; pyjamas; gloves; 
shawls; scarves; ties; bow ties; belts (clothing); 
braces; hats; caps.

Class: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; sales promotion 
for others; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), namely shoes, boots, ankle boots, sandals, 
slippers, belts for clothing, clothing items, jerseys, 
sweaters, T-shirts, dresses, trousers, raincoats, wind-
resistant jackets, coats, skirts, jackets, clothing for 
gymnastics, tracksuits, foulards, swimming 
costumes, underwear, nightshirts, housecoats, 
pyjamas, bath robes, gloves, shawls, scarves, ties, 
hats, caps, bags, tote bags, sports bags, holdalls, 
trunks and travelling bags, suitcases, carrying cases 
for documents, change purses, notecases, wallets, 
cases for mobile phones, carrying cases for portable 
electronic devices, umbrellas, rucksacks, bum bags, 
cosmetic bags, jewelry and costume jewelry, 
watches, eyeglasses, sunglasses, perfumery, 
cosmetics, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods; presentation of goods on 
mass media for retail purposes; on-line retail and 
wholesale store services featuring shoes, boots, 
ankle boots, sandals, slippers, belts for clothing, 
clothing items, jerseys, sweaters, t-shirts, dresses, 
trousers, raincoats, wind-resistant jackets, coats, 
skirts, jackets, clothing for gymnastics, tracksuits, 
foulards, swimming costumes, underwear, 
nightshirts, housecoats, pyjamas, bath robes, gloves, 
shawls, scarves, ties, hats, caps, bags, tote bags, 
sports bags, holdalls, trunks and travelling bags, 
suitcases, carrying cases for documents, change 
purses, notecases, wallets, cases for mobile phones, 
carrying cases for portable electronic devices, 
umbrellas, rucksacks, bum bags, cosmetic bags, 
jewelry and costume jewelry, watches, eyeglasses, 
sunglasses, perfumery, cosmetics.

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

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

Italy, 22/05/2013, No. AN2013C000297 AN2013C000297 איטליה, 22/05/2013, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 14329/10/2015



 Owners

Name: SANTONI SOCIETA' PER AZIONI

Address: Via Monte Napoleone, 9, I-20121 MILANO (MI), 
Italy

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 261121 מספר סימן

Application Date 29/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1184419 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Milwaukee Electric Tool Corporation

Address: 13135 West Lisbon Road, Brookfield, WI 53005
-2250, 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: 8 סוג: 8

Hand tools, namely, squares.

Class: 9 סוג: 9

Level instruments and level vials; measuring and 
gauging tools, namely, graduated rulers; and tape 
measuring devices, namely, auto retractable steel 
tape measures and manually retractable fiberglass 
and steel tape measures.
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ביסולוון

Trade Mark No. 261137 מספר סימן

Application Date 05/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(GERMANY Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough and cold, and for the treatment of the 
respiratory system and vitamin preparations.

תכשירים רוקחיים לטיפול בשיעול והתקררות, ועבור הטיפול 
במערכת הנשימה ותכשירי ויטמנים.                                     
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بیسولڤون

Trade Mark No. 261139 מספר סימן

Application Date 05/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(GERMANY Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough and cold, and for the treatment of the 
respiratory system and vitamin preparations.

תכשירים רוקחיים לטיפול בשיעול והתקררות, ועבור הטיפול 
במערכת הנשימה ותכשירי ויטמנים.                                     
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Бизолвон
Trade Mark No. 261140 מספר סימן

Application Date 05/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(GERMANY Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough and cold, and for the treatment of the 
respiratory system and vitamin preparations.

תכשירים רוקחיים לטיפול בשיעול והתקררות, ועבור הטיפול 
במערכת הנשימה ותכשירי ויטמנים.                                     
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וויטסנט
WHITE SCENT

Trade Mark No. 261192 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Whitescent Ltd שם: וויטסנט בע"מ

Address: Hamelacha St. 25, P.O.B. 16039, Netanya, 
42060, Israel

כתובת : רח' המלאכה 25, ת.ד. 16039, נתניה, 42060, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, soaps, essential olis, cleaning 
preparations.

בשמים, סבונים, שמנים אתריים, תכשירי ניקוי                       
      

Class: 35 סוג: 35

Business Care, Importing and Marketing of producs 
and Scents Machines

טיפול בעסקים, ייבוא ושיווק מוצרים ומכשירי ריח                   
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הבורסה לתכשיטים

Trade Mark No. 261202 מספר סימן

Application Date 04/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.N. Arnil Ltd. שם: א.נ. ארניל בע"מ

Address: 3 Jabotinsky st. diamond Tower, Ramat Gan, 
52521, Israel

כתובת : ז'בוטינסקי 3 בניין היהלום, רמת גן, 52521, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rakefet Peled, Adv

Address: 98 Ygal Alon St., Tel Aviv, 67891, Electra 
Tower, Israel

שם: עו"ד רקפת פלד

כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, מגדל אלקטרה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, gold jewelry, platinum jewelry, jewelry and 
other Expensive metals, Expensive stones and 
diamonds; for use as inlay jewelry and Separately.

תכשיטים, תכשיטי זהב, תכשיטי פלטינה, תכשיטים ממתכות 
יקרות אחרות, אבנים יקרות ויהלומים, לצורכי שימוש כחלק 
משיבוץ בתכשיט, ובנפרד ממנו.                                   
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Trade Mark No. 261257 מספר סימן

Application Date 18/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1184546 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary (toilet) apparatus and equipment; 
components and accessories of aforementioned 
goods, especially showers, shower cabins, taps and 
valves for pipes, bath tubs, bath tubs for sitz baths, 
bath tubs for spas, bath accessories (valves), 
equipment for hot water heating for bath, portable 
cabins for steam baths; bath fittings; bath linings; 
shaped linings for furnaces; moulded linings for 
stoves; metal structures for furnaces and ovens; 
fireplaces; lamp shades; electric lamps; spa 
equipment (hot air baths); LED light emitting diodes 
(lights); sinks; disinfectant dispensers for toilets; 
disinfectant containers for toilets; electric lamps; 
means for odour removal, except means for personal 
use; urinals (sanitary fixtures); radiators (for heating); 
equipment for saunas; seats (for toilets); flushers; 
flushing equipment; WC (toilet) bowls; toilets (with 
flushing); portable toilets; wash-hand basins (parts of 
sanitary installations); hand dryers for washrooms; 
whirlpool-jet apparatus; water intake apparatus; 
washers for water taps; water supply facilities; all 
included in this class.

Class: 19 סוג: 19

Building ceramics and glass; non metallic 
monuments, in particular non-metallic pavement; 
floor tiles (not of metal); wall tiles for construction (not 
of metal); linings for the construction industry (not of 
metal); floors (not of metal); all included in this class.

Class: 20 סוג: 20

Bathroom furniture of wood and plastics; non-metallic 
hangers and holders for bathrooms (furniture) 
included in this class; parts and accessories of 
furniture included in this class, especially chests of 
wood or plastics, wood furniture parts, doors of 
furniture, casters for furniture (not of metal), laths for 
furniture of plastics, furniture linings (not of metal); 
fixed towel dispensers (not of metal); newspaper 
holders; office furniture; metallic furniture; school 
furniture; bolsters; footstools; racks; shelves; silvered 
glass for the production of mirrors; plates of glass for 
mirrors; small mirrors (hand-held) for toiletry; 
wardrobes; storage cabinets; towel cabinets 
(furniture); medicine cabinets; water valves of 
plastics; all included in this class; vats; hooks for 
hanging (not of metal).

ט"ז חשון תשע"ו - 15129/10/2015



 Owners

Name: LAUFEN CZ s.r.o.

Address: V Tůních 3/1637, CZ-120 00 Praha 2, Czech 
Republic

Class: 21 סוג: 21

Technical ceramics and glass included in this class; 
decorative ceramics and glassware; figurines 
(statuettes) and works of art made of porcelain, 
terracotta or glass; aerosol dispensers (except 
dispensers for medical purposes); soap dispensers; 
paper towel dispensers; toilet paper dispensers; deep 
bowls; brushes; ceramics for household use; sanitary 
litter bowls for pets; dishes for washing sponges; 
soap cases; night containers (chamber pots); small 
bath tubs (for babies, portable); washing tubs; 
storage boxes (metallic) for paper towels; reservoirs 
(tanks) for soap; hangers and brackets for bathrooms 
included in this class; jugs and buckets; flasks; brush 
holders; spouts; cosmetic utensils; 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, 01/03/2013, No. 502332 הרפובליקה הצ'כית, 01/03/2013, מספר 502332

Class: 11 סוג: 11

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21
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Trade Mark No. 261258 מספר סימן

Application Date 23/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1184549 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary (toilet) apparatus and equipment; 
components and accessories of aforementioned 
goods, especially showers, shower cabins, taps and 
valves for pipes, bath tubs, bath tubs for sitz baths, 
bath tubs for spas, bath accessories (valves), 
equipment for hot water heating for bath, portable 
cabins for steam baths; bath fittings; shaped linings 
for furnaces; moulded linings for stoves; metal 
structures for furnaces and ovens; fireplaces; lamp 
shades; electric lamps; spa equipment (hot air 
baths); LED light emitting diodes (lights); sinks; 
disinfectant dispensers for toilets; disinfectant 
containers for toilets; electric lamps; means for odour 
removal, except means for personal use; urinals 
(sanitary fixtures); radiators (for heating); equipment 
for saunas; seats (for toilets); flushers; flushing 
equipment; WC (toilet) bowls; toilets (with flushing); 
portable toilets; wash-hand basins (parts of sanitary 
installations); hand dryers for washrooms; whirlpool-
jet apparatus; water intake apparatus; washers for 
water taps; water supply facilities; bath linings; all 
included in th is class.

Class: 19 סוג: 19

Building ceramics and glass; non-metallic pavement; 
floor tiles (not of metal); wall tiles for construction (not 
of metal); linings for the construction industry (not of 
metal); floors (not of metal); all included in this class.

Class: 20 סוג: 20

Bathroom furniture of wood and plastics; non-metallic 
hangers and holders for bathrooms (furniture) 
included in this class; parts and accessories of 
furniture included in this class, especially chests of 
wood or plastics, wood furniture parts, doors of 
furniture, casters for furniture (not of metal), laths for 
furniture of plastics, furniture linings (not of metal); 
fixed towel dispensers (not of metal); newspaper 
holders; office furniture; metallic furniture; school 
furniture; bolsters; footstools; racks; shelves; silvered 
glass for the production of mirrors; plates of glass for 
mirrors; small mirrors (hand-held) for toiletry; 
wardrobes; storage cabinets; towel cabinets 
(furniture); medicine cabinets; water valves of 
plastics; vats; hooks for hanging (not of metal); all 
included in this class.

ט"ז חשון תשע"ו - 15329/10/2015



 Owners

Name: LAUFEN CZ s.r.o.

Address: V Tůních 3/1637, CZ-120 00 Praha 2, Czech 
Republic

Class: 21 סוג: 21

Technical ceramics and glass included in this class; 
decorative ceramics and glassware; figurines 
(statuettes) and works of art made of porcelain, 
terracotta or glass; aerosol dispensers (except 
dispensers for medical purposes); soap dispensers; 
paper towel dispensers; toilet paper dispensers; deep 
bowls; brushes; ceramics for household use; sanitary 
litter bowls for pets; dishes for washing sponges; 
soap cases; night containers (chamber pots); small 
bath tubs (for babies, portable); washing tubs; 
storage boxes (metallic) for paper towels; reservoirs 
(tanks) for soap; hangers and brackets for bathrooms 
included in this class; jugs and buckets; flasks; 
cosmetic utensils; brush holders; spouts; all included 
in this class.

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

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

Czech Republic, 12/04/2013, No. 503479 הרפובליקה הצ'כית, 12/04/2013, מספר 503479

Class: 11 סוג: 11

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21
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Trade Mark No. 261273 מספר סימן

Application Date 27/06/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1184716 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, goods made of 
these materials and not included in other classes, 
bags, leather and stout leather boxes; animal skins, 
processed hides or rawhide; trunks and traveling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, socks, footwear and headgear.

Class: 35 סוג: 35

Bringing together for the benefit of others of a variety 
of goods especially leather and leather and imitations 
of leather, goods made of these materials, bags, 
leather and stout leather boxes, animal skins, 
processes hides or rawhide, trunks and traveling 
bags, umbrellas and parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, clothing, socks, footwear and 
headgear, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, through 
mail order catalogues or by means of electronic 
media for example through websites or television 
shopping programmes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/04/2013, No. 2013/36354 טורקיה, 19/04/2013, מספר 2013/36354

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35
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 Owners

Name: ZİYLAN MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Merkez Mahallesi Taşocağı,Caddesi No.24 K.3, 
Mahmutbey Bağcılar, Istanbul, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)
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Trade Mark No. 261285 מספר סימן

Application Date 05/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1184802 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; instructional and teaching material; 
books; periodical publications; leaflets, forms and 
questionnaires; articles of stationery; office 
requisites, other than furniture.

Class: 35 סוג: 35

Business management advice and assistance; 
consultancy and expert services all relating to 
business; personnel management advice; data 
processing, data verification and data management; 
commercial and personnel information services; 
employment and personnel consultancy and 
management services; statistical studies and 
provision of statistical information, all relating to 
personnel and recruitment; career advice, namely, 
employment counseling in the field of sales 
opportunities; testing of individuals to determine 
employment skills; career advice, namely, providing 
employment information in the field of recruitment, 
careers, job resources and listing, and resumes; 
consultancy services relating to the assessment, 
development and application of human resource; 
business information and advisory services; 
preparations of reports, all relating to the foregoing; 
analysis of market research data and statistics; 
business advisory services in the field of corporate 
best practices, sales professional development, 
support and management; business advisory 
services, consultancy and information; business data 
analysis; conducting business and market research 
surveys.

ט"ז חשון תשע"ו - 15729/10/2015



Class: 41 סוג: 41

Educational, instructional and training services, all 
relating to business, personnel, vocational testing 
and guidance, personality testing, psychological 
examination and career advice; arranging and 
conducting educational and training conferences and 
seminars; production of sound and video recordings; 
lease, hire and rental of instructional and teaching 
materials; information services and preparation of 
reports, all relating to the foregoing; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, 
lectures, workshops, in the field of corporate best 
practices, sales professional development, support 
and management and distribution of course material 
in connection therewith; educational services, 
namely, developing curriculum for others in the field 
of corporate best practices, sales professional 
development, support and management; educational 
services, namely, developing, arranging, and 
conducting educational conferences and programs 
and providing courses of instruction in the field of 
corporate best practices, sales professional 
development, support and management; educational 
services, namely, providing on-line classes, 
seminars, lectures, workshops in the field of 
corporate best practices, sales professional 
development, support and management; career and 
vocational counselling, namely, career counseling in 
the nature of providing advice concerning education 
options to pursue career opportunities and vocational 
guidance.

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for use 
by personnel to perform vocational testing and 
provide vocational guidance and to perform 
personality testing and psychological examination to 
assess career opportunities and aid in vocational 
placement.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 05/10/2012, No. 85747179 ארה"ב, 05/10/2012, מספר 85747179

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; instructional and teaching material; 
books; periodical publications; leaflets, forms and 
questionnaires; articles of stationery; office requisites, 
other than furniture.

ט"ז חשון תשע"ו - 15829/10/2015



Class: 35 סוג: 35

Business management advice and assistance; 
consultancy and expert services all relating to 
business; personnel management advice; data 
processing, data verification and data management; 
commercial and personnel information services; 
employment and personnel consultancy and 
management services; arranging and conducting 
business and commercial conferences and seminars; 
statistical studies and provision of statistical 
information, all relating to personnel and recruitment; 
career advice; career and vocational counselling; 
testing of individuals to determine employment skills; 
consultancy services relating to the assessment, 
development and application of human resource; 
information and advisory services; preparations of 
reports, all relating to the foregoing; analysis of 
market research data and statistics; business 
advisory services in the field of corporate best 
practices, sales professional development, support 
and management; business advisory services, 
consultancy and information; business data analysis; 
conducting business and market research surveys.

Class: 41 סוג: 41

Educational, instructional and training services, all 
relating to business, personnel, vocational testing and 
guidance, personality testing, psychological 
examination and career advice; arranging and 
conducting educational and training conferences and 
seminars; production of sound and video recordings; 
lease, hire and rental of instructional and teaching 
materials; information services and preparation of 
reports, all relating to the foregoing; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, 
lectures, workshops, in the field of corporate best 
practices, sales professional development, support 
and management and distribution of course material 
in connection therewith; educational services, namely, 
developing curriculum for others in the field of 
corporate best practices, sales professional 
development, support and management; educational 
services, namely, developing, arranging, and 
conducting educational conferences and programs 
and providing courses of instruction in the field of 
corporate best practices, sales professional 
development, support and management; educational 
services, namely, providing on-line classes, seminars, 
lectures, workshops in the field of corporate best 
practices, sales professional development, support 
and management.

Class: 42 סוג: 42

Nondownloadable software in the field of personnel, 
vocational testing and guidance, personality testing 
and psychological examination.

ט"ז חשון תשע"ו - 15929/10/2015



Conditions/Disclaimers

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

The mark consists of an abstract building composed 
of a chevron resting on top of four pillars with a 
horizontal line forming the base next to the letters 
"CEB", all of which are above the words "WHAT THE 
BEST COMPANIES DO"; the entire mark is in blue.

 Owners

Name: CEB Inc.

Address: 1919 North Lynn Street, Arlington VA 22209, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

ט"ז חשון תשע"ו - 16029/10/2015



Trade Mark No. 261306 מספר סימן

Application Date 17/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1185093 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 
ENGINEERING CO., LTD.

Address: 4/F, Wearnes Bldg., Nantou Science & Tech 
Industrial Park,Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 
People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Serums; serotherapeutic medicines; cultures of 
microorganisms for medical and veterinary use;   
preparations for the medical diagnosis or treatment of 
in vitro diagnostic reagent, thyroid diseases, gonad 
diseases, metabolic diseases, tumor markers 
diseases, bone metabolic diseases, hepatic fibrosis 
diseases, cardiac markers diseases, kidney function 
diseases, immunoglobulin illness, drug monitoring, 
torch virus, hepatitis illness, EBV viral diseases, 
prenatal screening for diseases, anemia diseases, 
inflammatory monitoring diseases, hormonal 
diseases; enzymes for medical purposes; enzyme 
preparations for medical purposes; chemical 
preparations for the diagnosis of pregnancy.

Class: 10 סוג: 10

Blood testing apparatus; massage apparatus; 
apparatus for use in medical analysis; testing 
apparatus for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; radiotherapy 
apparatus; ultrasonic devices and parts thereof for 
medical use; artificial limbs; corsets for medical 
purposes; suture materials.

ט"ז חשון תשע"ו - 16129/10/2015



זאק וקוואק

Trade Mark No. 261355 מספר סימן

Application Date 16/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; blank magnetic data carriers, 
pre-recorded magnetic data carriers, pre¬recorded 
audio discs, pre-recorded compact discs, pre-
recorded digital video discs, compact discs, DVDs 
and other digital recording media; videos, CDs, CD 
ROMs, DVDs, mini-disks; audio, video and audio-
visual recordings; cinematographical films; recordings 
of music; data processing equipment and computers; 
computer hardware and firmware; computer software 
(including software downloadable from the Internet); 
compact discs; digital music (downloadable from the 
Internet); telecommunications apparatus; apparatus 
for use in broadcasting, transmission, receiving, 
processing, reproducing, encoding and decoding of 
radio and television programmes and data; computer 
software supplied from the Internet; computer games 
software; electronic publications provided on-line 
from databases or the Internet; computer software 
and telecommunications apparatus to enable 
connection to databases and the Internet; digital 
music provided from the Internet; digital music 
provided from MP3 Internet websites; binoculars; 
magnets; sunglasses; sunglasses cases; automatic 
vending machines including ticket vending machines 
and dispensers; measuring rulers, folding rulers, 
graduated rulers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; 
נושאי.נתונים מגנטיים ריקים; נושאי נתונים מגנטיים מוקלטים 
מראש, תקליטורי שמע מוקלטים מראש, תקליטורים מוקלטים 
מראש, תקליטורי די/וי/די מוקלטים מראש, קומפקט דיסקים, 
תקליטורים, קלטות די/וי/די ואמצעי הקלטה דיגיטלית אחרים; 
ווידאו, קומפקט דיסק, תקליטורים לקריאה בלבד, תקליטורי די 
וי די, מיני-דיסק; הקלטות קול, חוזי והקלטות אורקוליות; סרטי 
קולנוע; הקלטות של מוסיקה; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; 
חומרה וקושחת משחב; תוכנת מחשב (לרבות תוכנה הניתנת 
להורדה מהאינטרנט);מערכות טלקומיוניקציה;ציוד לשימוש 
בשידור, העברה, קבלה, עיבוד, שחזור, קידוד ופענוח של 
תוכניות ומידע מהרדיו והטלויזיה; תוכנת מחשב המסופקת 
באמצעות האינטרנט; תוכנת משחק מחשב; פרסומים 

אלקטרוניים המסופקים אונליין ממאגר מידע או מהאינטרנט; 
תוכנת מחשב ומערכת תקשורת המאפשרות חיבור למאגרי 

מידע ולאינטרנט; מוסיקה דיגיטלית המסופקת דרך האינטרנט; 
מוסיקה דיגיטלית המסופקת מאתרי אמ.פי.שלוש באינטרנט; 

משקפות; מגנטים; משקפי שמש; נרתיק למשקפי שמש; מכונות 
מכירה אוטומטיות, לרבות מכונות למכירת וניפוק כרטיסים; 
סרגלי מדידה, סרגלים מתקפלים, סרגלים משונתים, חלקים 
ואביזרים עבור הטובין האמורים לעיל; הכלולים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed publications; books; 
magazines; journals; posters; photographs; 
stationery; calendars; guides; carrier bags; paper 
bags; printed show programmes; entertainment 
guides, brochures and leaflets; entertainment 
schedules; marketing brochures; song lyrics and 
music and scripts printed in sheet or book form; 
instructional and teaching material; writing 
instruments; pens, pencils, crayons; erasers; drafting 
rulers, drawing rulers, square rulers, ungraduated 
rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and cases; 
pencil holders; photograph albums; ring binders; 
folders; notebooks; notepads; diaries; calendars; 
postcards; drawings (graphic); stickers; transfers 
(decalcomanias); stencils; seat and admission tickets 
for sporting, cultural, educational and artistic events, 
motion pictures, musical concerts, television shows 
and other entertainment events; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; all included in class 16. 

דברי דפוס; פרסומים מודפסים; ספרים; מגזינים; כתבי עת; 
פוסטרים; תמונות; צרכי כתיבה; לוחות שנה; מדריכים; שקיות 
פלסטיק לנשיאת טובין; שקיות נייר; תוכניות מודפסות; מדריכי 
בידור, ברושורים ועלונים; תוכניות בידור; מדריכי שיווק; מילות 
שירים ומוסיקה ותסריטים המודפסים על דף נייר או בצורת 
ספר; חומרי לימוד והוראה; מכשירי כתיבה; עטים, עפרונות, 
עפרונות צבע; מחקים; סרגלי שרטוט סרגלים מרובעים> 
סרגלים ללא שנתות; מחדדי עפרונות; קופסאות ונרתיקים 
לעפרונות; מחזיקי עפרונות; אלבומי תמונות; כורכן ספרים 

בצורת טבעת; תיקיות; מחברות; פנקסי כתיבה; יומנים; לוחות 
שנה; גלויות; שרטוטים (תרשימים); מדבקות; מעבירים 
(דקלקומניה); ניירות שכפול; כרטיסי ישיבה ורשות כניסה 
למשחקי ספורט, אירועי תרבות, אירועים חינוכיים ואירועים 

אומנותיים, סרטים, הופעות מוסיקליות, תוכניות טלויזיה ואירועי 
בידור אחרים; חלקים ואביזרים עבור הטובין האמורים לעיל; 
הכלולים כולם בסוג 16.                                                    
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; articles of outer 
clothing, namely, outer jackets, weather-resistant 
outer clothing, wind resistant jackets, babies' outer 
clothing, children's outer clothing, men's outer 
clothing, outer clothing for girls, outer clothing for 
women, articles of outer clothing; footwear including 
boots, shoes, slippers, sandals, trainers, socks and 
hosiery; headgear; hats; caps; berets; scarves; 
gloves; mittens; bibs; robes; dressing gowns; 
pyjamas; shorts; sleepsuits; underwear; belts (being 
articles of clothing); all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; פריטי לבוש לשימוש בחוץ 
דהיינו, מעילים לשימוש בחוץ; ביגוד עליון עמיד במזג אוויר 
סוער; מעילי רוח; לבוש עליון לתינוקות; לבוש עליון לילדים; 
לבוש עליון לגברים; לבוש עליון לבנות; לבוש עליון לנשים; 

פריטי לבוש עליון; הנעלה, לרבות מגפיים, נעליים, נעלי בית, 
סנדלים, נעלי ספורט, גרביים ולבנים; כיסויי ראש; כובעים; 

מגבעות; כובעי ברט; צעיפים; כפפות; כסיות; סינרים; חלוקים; 
גלימות; פיג'מות; מכנסיים קצרים; בגדי שינה; בגדים תחתונים; 
חגורות (אשר הן פרטי לבוש);הכלולים כולם בסוג 25.              
                                                                                    

                                  

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, namely, puppet theatres, role 
playing games, aero-dynamic disk for use in playing 
catching games, balls for games, bats for games, 
rackets for games, bath toys, children's dress up 
accessories, namely, toy helmets for play, crib toys, 
infant toys, musical toys, plush toys, positionable toy 
figures, collectable toy figures, fantasy character 
toys, toy weapons, toy animals, toy brooches, toy 
tools, dolls and doll accessories, namely, doll rooms, 
doll beds, doll houses, toy fabrics and linens for dolls 
and strollers for dolls; games and playthings, namely, 
electric action toys, electronic action toys, nets for 
ball games, computer games software, none of the 
aforesaid relating to hobby craft kits; gymnastic and 
sporting articles, namely, baseball bats, soccer balls, 
basketball balls, balls for sports, rackets for sports, 
gymnastics apparatus, discuses for sports, face 
masks for fencing, nets for sports; hand-held 
computer games equipment which is self contained 
(not adapted for use with TV receivers); handheld 
computer games for use with television receivers; 
electronic toys and electronic games; dolls and dolls' 
clothing; accessories for dolls; dolls' houses; dolls' 
furniture; dolls' furniture accessories; teddy bears; toy 
action figures; toy vehicles; scale model vehicles; toy 
building structures and toy vehicle tracks; soft toys; 
plush toys; play sets and play cases; balloons; 
playing cards; novelty jokes; novelties for parties; toy 
masks; face masks; puzzles; masks; decorations for 
Christmas trees; skateboards; skates; skating boots 
with skates attached; sporting bags and containers 
adapted for carrying sports articles; golf gloves; 
gloves for games; puppets; marionettes; playing 
balls; kites; bats; balls; marbles; parts and fittings and 
accessories for all the aforesaid goods; all included in 
class 28. 

משחקים וצעצועים, דהיינו, בובות תיאטרון, משחקי תפקידים, 
כדורים למשחק, עטלפים למשחק, מחבטים למשחק, צעצועי 

אמבטיה, צלחות אירודינמיים לשימוש במשחקי תופסים, אביזרי 
הלבשה לילדים, דהיינו, קסדות צעצוע למשחק, צעצועים 

לעריסות, צעצועי תינוקות, צעצועים מוזיקליים, בובות ממולאות, 
דמויות משחק מתמקמור, צעצועי דמויות לאספנור, צעצועי 
דמויות פנטזיך, נשקי צעצוע, צעצועי חיות, סיכות צעצוע, כלי 
צעצוע, בובות ואביזרי בובה, דהיינו, חדרי בובות, מיטת בובות, 
בתי בובות, בדי צעצוע ומצעים לבובות ועגלות לבובות משחקים 

וצעצועים, דהיינו, צעצועי פעולה חשמליים, צעצועי פעולה 
אלקטרוניים, רשתות למשחקי כדור, תוכנת משחקי מחשב, אף 
אחד מהאמור אינם נוגעים לערכות מלאכה; ציוד התעמלות 
וספורט, דהיינו, מחבטי כדור בייסבול, כדורי כדורגל, כדורי 

כדורסל, כדורים לספורט, מחבטים למשחקי ספור,  התעמלות, 
דיסקוסים לספורט, מסכות הפנים לגידור, רשתות לספורט, ציוד 
משחקי מחשב הניתן הנישא בכף יד ואשר הוא עצמאי (לא 
מותאם לשימוש עם מקלטי טלויזיה); משחקי מחשב נישאים 
בכף יד לשימוש עם מקלטי טלויזיה; צעצועים ומשחקים 

אלקטרוניים; בובות ודברי הלבשה לבובות; אביזרים לבובות; 
בתי בובות; ריהוט לבובות; אביזרי ריהוט לבובות; דובוני צעצוע; 

בובות פעולה; רכבי צעצוע; דגמי מכוניות מוקטנים; מבנים 
לבנייה אשר הם צעצוע ומכוניות משא צעצוע; בובות פרווה; 

בובות ממולאות; מערכות משחק ונרתיקים למשחקים; בלונים; 
קלפים למשחק; בדיחות חדשניות; חידושים למסיבות; מסיכות 
צעצוע; מסיכות לפנים; פזלים, מסיכות; קישוטים לעצי חג 

המולד; סקייטבורדים; גלגליות; מגפי סקטים עם גלגליות; תיקי 
ספורט ומיכלים המותאמים לנשיאת ציוד ספורט; כפפות גולף; 
כפפות למשחק; בובות; מריונטות; כדורים למשחק; עפיפונים; 

מחבטים; כדורים; גולות; חלקים ואביזרים עבור הטובין 
האמורים לעיל; הכלולים כולם בסוג 28.                               
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services including e-mail 
services and those provided for the Internet; 
providing user access to the Internet; broadcasting 
services; broadcasting services via the uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, of electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet or other 
computer and communications networks; webcasting 
services; providing a video sharing portal; electronic 
communication services; transmission of messages, 
data and content via the Internet and other computer 
and communications networks; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and listservers 
for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users; providing access to 
databases; transmission of electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet and other 
computer and communications networks; providing 
online community forums for users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment on, videos, 
and other multimedia content; providing digital 
program distribution of audio and video broadcasts 
over a global computer network; all the foregoing 
services available from computer databases, the 
Internet or via other communications; all included in 
class 38.

שירותי תקשורת רחק לרבות שירותי דואר אלקטרוני ושירותים 
המסופקים עבור האינטרנט; אספקת גישה לאינטרנט 

למשתמשים; שירותי שידור; שירותי שידור באמצעות העלאת, 
הורדת, לכידת, פרסום, תצוגה, עריכה, משחק, סטרימינג, 
צפייה, הצגה מוקדמת, הצגה, תיוג, פרסום בבלוג, שיתוף, 
עריכה, הפצה, הוצאה לאור, שחזור, של מדיה אלקטרונית, 
תוכן מולטימדיה, ווידאו, סרטים, ציורים, תמונות, טקסט, 

תצלומים, משחקים, תוכן שיצרו המשתמשים, תוכן קולי, ומידע 
דרך האינטרנט או רשת תקשורת או רשת מחשבים אחרת; 
שירותי שידורי רשת; אספקת פורטל לשיתוף קבצי וידאו; 

שירותי תקשורת אלקטרוניים; שידור של מסרים, מידע ותוכן 
באמצעות האינטרנט ורשת תקשורת ורשת מחשבים אחרת; 
אספקת פורומים, חדרי שיחות, כתבי עתף בלוגים, ושרתי 
רשימות דיוור מקוונים, לתמסורת של מסרים, הערות ותוכן 

מולטימדיה בין משתמשים; אספקת גישה למאגרי מידע; שידור 
מדיה אלקטרונית, תוכן מולטימדיה, ווידאו, סרטים, ציורים, 

תמונות, טקסט, תצלומים, משחקים, תוכן שיצרו המשתמשים, 
תוכן קולי, ומידע באמצעות האינטרנט ורשת תקשורת ורשת 
מחשבים אחרת; אספקת פורומים לקהילות מקוונות עבור 

משתמשים לצרכי פרסום, חיפוש, צפיה, שיתוף, ביקורת, דירוג, 
והערות באמצעות וידאו ותוכן מולטימדיה אחר; אספקת הפצה 
של תוכנה דיגיטלית של שידורי קול ושמע דרך רשת מחשבים 
גלובלית; כל השירותים האמורים לעיל זמינים ממאגרי מידע 
ממוחשבים, האינטרנט, או אמצעי תקשורת אחרים; הכלולים 
כולם בסוג 38.                                                                 
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Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, computer education 
training services; education services, namely, 
mentoring, providing tutoring, classes, seminars and 
workshops in the field of children's entertainment, 
teenage entertainment, art, photography, graphic arts 
and brand licensing; educational services, namely, 
tutoring in business, mentoring in the field of 
business; educational services, namely, conducting 
on-line programs, exhibitions and displays and 
interactive programs and exhibits, conducting 
programs in the fields of children's entertainment, 
teenage entertainment, art, photography, graphic arts 
and brand licensing; providing of training in the fields 
of motion picture film production, art, photography 
and graphic arts; entertainment services, namely, 
arranging, organizing, conducting, and hosting social 
entertainment events, entertainment in the nature of 
visual and audio performances, and musical, variety, 
news and comedy shows, entertainment services in 
the nature of live, televised and movie appearances 
by a professional entertainer, entertainment in the 
nature of providing an informational and 
entertainment services, namely, providing on¬line 
computer games, entertainment services, namely, 
conducting contests; sporting and cultural activities, 
namely, organizing community sporting and cultural 
events; electronic games services provided by means 
of the Internet or other communication network; 
production, presentation, syndication, networking and 
rental of material with a visual and/or audio element, 
including television and radio programmes, films, 
sound and video recordings, interactive 
entertainment, CD-ROMs, computer games, live 
shows, stage plays, dramas, exhibitions and 
concerts; theatrical, musical, television, radio and film 
entertainment services; providing theatre and cinema 
facilities; presentation of live performances; recording 
studio services; rental of equipment, apparatus and 
stage scenery for theatrical sets or television studios; 
rental of sound recordings and video recordings; 
providing entertainment information; ticket agency 
services; seating and ticket reservation services; 
entertainment booking services; providing of training; 
providing of training and education relating to 
theatrical, musical, television, radio and cinematic 
shows television and radio entertainment; theatre 
production; publication services; publication of books, 
magazines, journals, periodicals, reports, manuals, 
texts, computer programs, recordings, audio-, video-, 
audiovisual- recordings, multi-media recordings and 
electronic recordings; providing on-line electronic 
publications (not downloadable); publication of 
electronic books and journals on-line; provision of 
news information; providing digital music from the 
Internet (not downloadable) information relating to 
education or entertainment, provided on line from a 
computer database or the Internet or by means of 
television or radio programmes; all the foregoing 
services available from computer databases, the 
internet or via other communications; all included in 
class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, שירותי הדרכת חינוך בתחום המחשבים 
שירותי חינוך, דהיינו, חונכות, מתן שיעורי עזר פרטיים, 

שיעורים, סמינרים וסדנאות בתחום הבידור לילדים, בידור לגיל 
ההתבגרות, אמנות, צילום, גרפיקה אומנותיות) עיצוב גרפי 
ורישוי מותג; שירותי חינוך, דהיינו, שיעורים בתחום העסקים, 
חונכות בתחום העסקים שירותי חינוך, דהיינו, ביצוע תוכניות 
מקוונות, תערוכות ותצוגות ותוכניות ומוצגים אינטראקטיביות, 
ניהול תוכניות בתחומי הבידור לילדים, בידור לגיל ההתבגרות, 
אמנות, צילום, גרפיקה אומנותית) עיצוב גרפי ורישוי מותג; מתן 
הכשרה בתחומי הפקת סרטי קולנו, אמנות, צילום וגרפיקה; 
שירותי בידור, דהיינו, סידור, ארגון, ניהול, ואירוח אירועים 
חברתיים בידוריים, בידור בטבע של מופעים חזותיים ומופעי 

אודי, מופעים מוסיקליים, מגוון, חדשות ומופעי קומדיה, שירותי 
בידור והופעות חיות בטבע, הופעות של בדרני טלוויזיה וקולנוע 
מקצועיים, מתן שירותי מידע ובידור בטבע, דהיינו, משחקי 
מחשב אונליין ברשת, שירותי בידור, דהיינו, ניהול תחרויות; 
פעילויות ספורט ותרבות- דהיינו- ארגון אירועי ספורט ותרבות 

קהילתיים! שירותי משחק אלקטרוניים המסופקים דרך 
האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; הפקה, הצגה, 

סינדיקציה, קשירת קשרים והשכרה של חומרים עם אלמנט 
ויזואלי ו/או קולי, לרבות תוכניות טלויזיה ורדיו, סרטים, הקלטות 
וידאו ושמע, בידור אינטראקטיבי, תקליטורים לקריאה בלבד, 
משחקי מחשב, הופעות חיות, מחזות, דרמות, תערוכות 

וקונצרטים; שירותי בידור תיאטרלים, מוסיקלים, טלויזיונים, 
רדיו וסרטים; אספקת מתקנים לתאטרון וקולנוע; הצגת הופעות 
חיות; שירותי הקלטות שמע; השכרת ציוד, מערכות ותפאורה 
לסטים של תיאטרון או אולפני טלויזיה; השכרת הקלטות שמע 
והקלטות וידאו; אספקת מידע בידורי; שירותי סוכנות כרטיסים; 
שירותי הושבה ושמירת כרטיסים; שירותי הזמנות למופעי 
בידור; הענקת אימונים; הענקת אימונים וחינוך לגבי מופעי 
תיאטרון, מוסיקה, טלויזיה, רדיו וסרטים ובידור טלויזיוני 

ורדיופוני; הפקת תיאטרון; שירותי פרסום; פרסום של ספרים, 
מגזינים, עיתונים, כתבי עת, דיווחים, מדריכים, טקסטים, 

תוכנות מחשב, הקלטות, הקלטות אודיאו - ויואל - אודיאו ויואל, 
הקלטות מולטימדיה והקלטות אלקטרוניות; אספקת פרסומים 
אלקטרוניים מקוונים (שאינם ניתנים להורדה); פרסום ספרים 
אלקטרוניים וכתבעי עת מקוונים; אספקת מידע חדשותי; 

אספקת מוסיקה דיגיטלית מהאינטרנט (שאינה ניתנת להורדה); 
מידע לגבי חינוך או בידור, המסופק באופן מקוון ממאגר מידע 
ממוחשב או מהאינטרנט רו באמצעות תוכניות טלויזיה או רדיו; 
כל השירותיים האמורים לעיל זמינים ממאגרי מידע ממוחשבים, 
מהאינטרנט או אמצעי תקשורת אחרים; הכלולים כולם בסוג 
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 Owners

Name: Zodiak Rights Limited

Address: The Gloucester Building, Kensington Village, 
Avonmore Road, London, W14 8RF, United Kingdom

Zodiak Rights 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

ט"ז חשון תשע"ו - 16629/10/2015



עלית טורקי
ELITE TURKISH

Trade Mark No. 261356 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: 49 Hasivim St., Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' הסיבים  49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; roasted coffee; roasted and ground coffee; 
coffee substitutes; all included in class 30

קפה; קפה קלוי; קפה קלוי וטחון; תחליפי קפה; הנכללים בסוג 
                                                                           30
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טורקי עלית
TURKISH ELITE

Trade Mark No. 261358 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: 49 Hasivim St., Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' הסיבים  49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; roasted coffee; roasted and ground coffee; 
coffee substitutes; all included in class 30

קפה; קפה קלוי; קפה קלוי וטחון; תחליפי קפה; הנכללים בסוג 
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קפה טורקי עלית
TURKISH COFFEE ELITE

Trade Mark No. 261359 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: 49 Hasivim St., Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' הסיבים  49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; roasted coffee; roasted and ground coffee; 
coffee substitutes; all included in class 30

קפה; קפה קלוי; קפה קלוי וטחון; תחליפי קפה; הנכללים בסוג 
                                                                           30
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Trade Mark No. 261364 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The colors green, yellow and red are claimed as part 
of the mark.

הצבעים ירוק, צהוב ואדום הם חלק מהסימן.

Ownersבעלים

Name: SKYWARDS ARLOZOROV LTD. שם: סקאיורדס ארלוזורוב בע"מ

Address: Jabotinsky Street 3, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי  3, תל אביב, 63479, ישראל

סוחרים

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: 43 סוג: 43

Cafe and restaurant services; all included in class 43. שירותי בית קפה ומסעדות; הנכללים כולם בסוג 43.               
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Trade Mark No. 261370 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים פריטי עישון; הכל 
כלול בסוג 34.                                                                 

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

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

Belarus, 25/06/2013, No. 20132672 רוסיה הלבנה, 25/06/2013, מספר 20132672

Class: 34 סוג: 34
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Trade Mark No. 261373 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים פריטי עישון; הכל 
כלול בסוג 34                                                                 

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

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

Belarus, 25/06/2013, No. 20132671 רוסיה הלבנה, 25/06/2013, מספר 20132671

Class: 34 סוג: 34

ט"ז חשון תשע"ו - 17229/10/2015



LINTEC

Trade Mark No. 261393 מספר סימן

Application Date 18/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Transdermal patches; bandages, namely, bandages 
for dressings; adhesive plaster; labels/ seals 
impregnated with insect-repellents; label- or sheet-
shaped antibacterials; transdermal absorption agents 
(poultice); label- or sheet-shaped fragrant agents, 
namely, menthol or the like for refreshing air intended 
for use by adhering on masks and stationery; oral 
film preparations (medicine wrapped with water-
soluble film: anti-diarrhoeal mixture); adhesive tapes 
for fixing in position poultice; water-proof adhesive 
plaster; seals/ labels for masks containing fragrant 
agent such as menthol or the like that help clear 
one’s nose and throat; all included in class 5.

תחבושות טרנס-דרמטולוגיים; תחבושות, דהיינו, תחבושות 
לחבישה; אספלניות נצמדות; תוויות/ חותמות מוספגות עם דוחי 
חרקים; תוויות או יריעות אנטי בקטריאליות; תכשירי ספיגה 
טרנס-דרמטולוגיים [תחבושת]; תכשירים ריחניים, קרי מנטול 
או דומיו בצורת תוויות או יריעות לרענון אויר המיועדים לשימוש 

על ידי הצמדתם על מסכות ומכשירי כתיבה; תכשירים 
אוראליים בצורת מדבקות [תרופה עטופה עם מדבקה מסיסה 
במים: תערובת אנטי שלשולי]; נייר דבק לתיקון מיקום הרטייה; 
אספלנית נדבקת אטומי מים; חותמות/ תוויות למסכות המכילות 
חומר מבשם כגון מנטול או דומיו המסייע בניקוי האף והגרון; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                                                                    

                                                                        

Class: 7 סוג: 7

Wrapping machines; Machines for making 
packaging; Machines for manufacturing packaging 
materials; Printing machines, machines for printing 
labels; Machines for use in the paper industry; 
Semiconductor manufacturing machines and 
systems; Semiconductor wafer processing machines; 
Electronics parts manufacturing machines and 
systems; shearing machines; blanking machines; 
laminators (machines for laminating sheets, etc.); 
electronic-tag reading machines; electronic-tag 
writing machines; electronic-tag inspection machines; 
labeling machines; Printing Machines or printing 
presses; all included in class 7. 

מכונות אריזה; מכונות להכנת אריזות; מכונות לייצור חומרי 
אריזה; מכונות הדפסה, מכונות להדפסת תוויות; מכונות 
לשימוש בתעשיית הנייר; מכונות ומערכות לייצור מוליכים 

למחצה; מכונות עיבוד וופרים מוליכים למחצה; מכונות ומערכות 
ייצור חלקים אלקטרוניים; מכונות גזיזה; מכונות מבלטים; 
מכשירי למינציה [ריבוד]; מכונות קוראי תגים אלקטרוניים; 
מכונות כתיבת תגים אלקטרוניים; מכונות בדיקת תגים 

אלקטרוניים; מכונות תיוג; מכונות דפוס או בתי דפוס; הנכללים 
כולם בסוג 7 .                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 9 סוג: 9

Printers for use with computers; Photo-copying 
machines; Chips [integrated circuits]; Touchpads, 
touchscreens and parts thereof; Electronic tags and 
labels, tags and labels having integrated circuits (IC 
tags and labels); Electronic tags and labels for use 
on goods; RFID tags and labels; RFID labels for 
physical or commodity distribution control; RFID 
labels for production control; Optical data storage 
labels [bar codes]; Barcodes readers; Label readers; 
Copying machines; thermal transfer printers; inkjet 
printers; laser printers; thermal printers; Multi-function 
optical protection films and sheets applied with 
adhesive and surface processing for use with PDPs, 
touch panels, and projection TVs; Scratch-preventive 
surface protection films; all included in class 9.

מדפסות לשימוש עם מחשב; מכונות צילום; שבבים [מעגלים 
מוכללים]; מחשב מחברת, מסכי מגע וחלקיו; תוויות ותגים 

אלקטרוניים, תוויות ותגים עם מעגלים מוכללים [תוויות ותגים 
איי.סי] ;תוויות ותגים אלקטרוניים לשימוש בסחורה; תגי זיהוי 
המאחסנים מידע הניתן לקריאה באופן אלחוטי ע״י מכשיר 

המיועד לכך תוך שימוש בגלי רדיו, ותוויות; תוויות טכנולוגיית 
תיוג אלקטרוני באמצעות גלי רדיו, לשימוש פיזי או לבקרת 

חפצת סחורה; תוויות טכנולוגיית תיוג אלקטרוני באמצעות גלי 
רדיו לבקרת ייצור; תוויות לאחסון מידע אופטי [ברקוד]; קוראי 
ברקוד; קוראי תוויות; מכונות צילום; מדפסות העברה תרמית; 
מדפסות הזרקת דיו; מדפסות לייזר; מדפסות תרמיות; יריעות 
וסרטי הגנה אופטית רב פונקציונאלי לשימוש עם דבק ועיבוד 

משטחים לשימוש עם פי.די.פי., לוחות מגע ,וטלוויזיות הקרנה ; 
סרטי הגנה המנוע סריטות במשטחים; הנכללים כולם בסוג 9.   

          

Class: 10 סוג: 10

Masks for use by medical personnel; masks for 
sanitary purposes; face and protective masks for 
medical and surgical use; all included in class 10.

מסכות לשימוש על ידי צוות רפואי; מסכות למטרות היגייניות; 
מסכות פנים ומגן לשימוש רפואי וניתוחי; הנכללים כולם בסוג 

                                                                 .10

ט"ז חשון תשע"ו - 17329/10/2015



Class: 16 סוג: 16

Adhesive paper; Paper for books; Paper for 
paperboard boxes; Paper for paper bags and sacks; 
Greaseproof paper; Waterproof paper; Wash-proof 
paper; Paper for growing fruits; Paper for protecting 
fruit on a tree; Paper for growing seeds; Paper for 
growing seedlings; Paper for protecting industrial 
parts; Paper for packing; Paper for envelopes, 
envelopes; Recording paper; Fiber-reinforced paper; 
Plastic paper, namely, a combination of plastic and 
paper; Synthetic paper; Dust-free paper; Corrugated 
paperboard (cardboard) for packing; Plastic adhesive 
paper for advertising and decoration; Advertising 
boards and signs; Wrapping paper, packaging 
material; Casting paper and released paper; Memo 
blocks, memo pads; Calendars; Typewriters; 
Mimeographs or duplicating stencils; office labeling 
machines; Ink ribbons; Adhesive tapes for stationery 
or household use; Adhesive labels; Address labels or 
labels printed with addresses; Labels for marking; 
Study guides; Self-adhesive plastic tags for 
advertising; Delivery address slips; Paper tags, 
plastic tags; adhesive labels of paper; seals 
[stationery]; Adhesive films and adhesive paper for 
tags; printing paper; release paper; adhesive tapes 
for stationery uses, for domestic uses and for packing 
purposes; all included in class 16.

נייר דבק; נייר לספרים; נייר לקופסאות קרטון; נייר לשקיות נייר 
ושקים; נייר פרגמנט; נייר אטום מים; נייר אטום רחיצה; נייר 
לגידול פירות; נייר להגנת פירות על עצים; נייר לגידול זרעים; 
נייר לגידול שתילים; נייר להגנת חלקים תעשייתיים; נייר 

לאריזה; נייר למעטפות; מעטפות; נייר רישום; נייר סיבי מחוזק; 
נייר פלסטי, דהיינו, קומבינציה של פלסטיק ונייר; נייר סינטטי; 
נייר נטול אבק; קרטון מקומט לאריזה; נייר דבק פלסטי לפרסום 
וקישוט; לוחות פרסום ושלטים; נייר אריזה; חומרי אריזה; נייר 
עיצוב ונייר עם חומר משחרר; מזכריות ממו; פנקסי ממו; לוחות 
שנה; מכונות כתיבה; מכונות שכפול או סטנסיל שכפול; מכונות 
משרדיות לתוויות; סרטי דיו; ניירות דבק למכשירי כתיבה או 

משק בית; תוויות דביקות; תוויות כתובת או תוויות מודפסות עם 
כתובות; תוויות לסימון; מדריכי למידה; תגיות נייר; תגיות 

פלסטיק; חותמות [חותם]; תגי פלסטיק דביקים לפרסום; תוויות 
למשלוח; סרטי דבק ונייר דבק לתגים, נייר הדפסה, נייר עם 
חומר משחרר; גליל דביק לשימוש מכשירי כתיבה, לשימוש 

ביתי ולמטרות אריזה; הנכללים כולם בסוג 16.                       
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Class: 17 סוג: 17

Electrical insulating paper, plastic films for electrical 
insulation; Adhesive coated or processed paper 
namely, paper coated with an adhesive agent to 
thereby obtain products including, adhesive tape and 
adhesive paper; Films and plastic sheets for 
commercial use, industrial use and agricultural use; 
plastic films and plastic sheets other than for 
wrapping; Laminated films and laminated sheets; 
Plastic for adhesive films; Plastic films for house 
domestic uses, namely adhesive-coated plastic 
sheets for use in manufacture of domestic products; 
Plastic films for stationery uses, namely adhesive-
coated plastic sheets for use in manufacture of 
stationery products; Plastic release films and 
releases sheets of low adhesion used to add texture 
to other materials; Plastic films other than for 
wrapping; Films and plastic sheets for windows and 
surfaces; Films and plastic sheets for protection, 
decoration and curing of surfaces; Adhesive films for 
use on windows of automobiles and on windows of 
architectural structures; Adhesive films for use on 
windows; Hard-coated films; Semi- processed 
plastics; plastics materials in the form of films, 
sheets, plates, tubes, bars, rods, blocks (semi-
finished products); Adhesive tapes for industrial 
purposes; Adhesive tapes in sheet form for industrial 
purposes; Adhesive tapes for processing 
semiconductor wafers; Films used for manufacturing 
electronic circuits; adhesive films for use on 
signboards; plastic films for protection of solar battery 
panels; pressure sensitive adhesive double coated 
tapes for industrial uses; process paper/release 
paper for artificial leather manufacturing processes; 
process paper/release paper for carbon fiber 
composite manufacturing processes; adhesive films 
for decoration and for advertisement purposes; 
transporting pallets; all included in class 17.

נייר לבידוד חשמלי, סרטי פלסטיק לבידוד חשמלי; נייר מעובד 
או מצופה דבק, דהיינו, נייר אשר מצופה עם גורם דביק לקבלת 
מוצרים, לרבות, סרט דבק ונייר דבק; סרטים ויריעות פלסטיק 
לשימוש מסחרי, שימוש תעשייתי ושימוש חקלאי; עטיפות 
ויריעות פלסטיק , לא לאריזה; יריעות פלסטיק מצופות דבק 

לשימוש בייצור; סרטי למינציה ויריעות למינציה; פלסטיק לסרטי 
דבק; יריעות פלסטיק מצופות דבק לשימוש בייצור מוצרים 
לשימוש ביתי; יריעות פלסטיק מצופות דבק לשימוש בייצור 
מכשירי כתיבה; סרטים עם חומר משחרר וגיליונות עם חומר 
משחרר כדי להוסיף מרקם לחומרים אחרים; יריעות וסרטי 

פלסטיק מצופות דבק לשימוש בייצור; סרטי פלסטיק חוץ מאשר 
לאריזה; סרטי יריעות פלסטיק לחלונות ומשטחים; סרטי יריעות 
פלסטיק להגנה, קישוט וריפוי של משטחים; סרטי דבק לשימוש 
בחלונות של מכוניות וחלונות של מבנים ארכיטקטוניים; סרטי 
דבק לשימוש בחלונות; סרטים פלסטיק מצופים בציפוי עמיד; 
פלסטיק חצי מעובד; חומרי פלסטיק בצורת סרטים, יריעות, 
לוחות, צינורות, מוטות, מקלות, בלוקים (מוצרים מוגמרים 
למחצה); סרטי הדבקה למטרות תעשייתיות; סרטי הדבקה 
למטרות תעשייתיות בצורת יריעות; סרטי הדבקה לעיבוד 
פרוסות חצאי מוליכים; סרטי דבק לשימוש בשלטים, סרטי 

פלסטיק להגנה על סוללות של פאנלים סולאריים; סרטים רגשי 
לחץ עם דבק דו צדדי לשימוש תעשייתי; יריעות פלסטיק דמויות 
נייר עבור תהליכי ייצור של חומרים מלאכותיים דמוי עור; יריעות 

פלסטיק דמויות נייר עבור מוצרים עשויים סיבי פחמן [לא 
לטקסטיל]; סרטי דבק לקישוט ולמטרות פרסום; משטחי 

העברה; הנכללים כולם בסוג 17 .                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 27 סוג: 27

Wallpaper; carpet underlay; mats; non-slip mats; all 
included in class 27. 

טפטים; תחתית שטיח; מחצלות; מחלצות מונע החלקה; 
הנכללים כולם בסוג 27 .             

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials for manufacturing of 
semiconductors; Paper treatment; Film treatment; 
Glass and surface treatment; Printing; Offset printing; 
Photogravure printing; Screen printing; Lithographic 
printing; Letterpress printing; Intaglio printing; Ink jet 
printing; Flexography printing; Coating; Impregnation; 
Laminating; paper processing; cutting of paper, film, 
adhesive labels; executing of (or performing) 
adhering plastic films on window glass; executing of 
(or performing) adhering plastic films on sign boards/ 
automotive bodies/ train bodies; all included in class 
40.

טיפול חומרים לייצור מוליכים למחצה; טיפולי נייר; טיפולי 
סרטים; טיפולי זכוכית ומשטחים; הדפסה; הדפסת אופסט; 
הדפסת פוטו-גרבור; הדפסה מרקע; הדפסות ליטוגרפיות; 
דפוס בלט; דפוס שקע; דפוס הזרקת דיו; דפוס פלקסוגרפי; 
ציפוי; הספגה; למינציה; עיבוד נייר; חיתוך נייר, סרט, תוויות 
דביקות; ביצוע של סרטי פלסטיק דביקים על חלונות זכוכית; 
ביצוע של סרטי פלסטיק דביקים על שלטי לוחות/ גופי מכוניות/ 
גופי רכבות; הנכללים כולם בסוג 40.                                   
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 Owners

Name: Lintec Kabushiki Kaisha (also trading as 
LINTEC Corporation)

Address: 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo, 173-0001, 
Japan

A Japanese corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל
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Trade Mark No. 261394 מספר סימן

Application Date 18/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Transdermal patches; bandages, namely, bandages 
for dressings; adhesive plaster; labels/ seals 
impregnated with insect-repellents; label- or sheet-
shaped antibacterials; transdermal absorption agents 
(poultice); label- or sheet-shaped fragrant agents, 
namely, menthol or the like for refreshing air intended 
for use by adhering on masks and stationery; oral 
film preparations (medicine wrapped with water-
soluble film: anti-diarrhoeal mixture); adhesive tapes 
for fixing in position poultice; water-proof adhesive 
plaster; seals/ labels for masks containing fragrant 
agent such as menthol or the like that help clear 
one’s nose and throat; all included in class 5.

תחבושות טרנס-דרמטולוגיים; תחבושות, דהיינו, תחבושות 
לחבישה; אספלניות נצמדות; תוויות/ חותמות מוספגות עם דוחי 
חרקים; תוויות או יריעות אנטי בקטריאליות; תכשירי ספיגה 
טרנס-דרמטולוגיים [תחבושת]; תכשירים ריחניים, קרי מנטול 
או דומיו בצורת תוויות או יריעות לרענון אויר המיועדים לשימוש 

על ידי הצמדתם על מסכות ומכשירי כתיבה; תכשירים 
אוראליים בצורת מדבקות [תרופה עטופה עם מדבקה מסיסה 
במים: תערובת אנטי שלשולי]; נייר דבק לתיקון מיקום הרטייה; 
אספלנית נדבקת אטומי מים; חותמות/ תוויות למסכות המכילות 
חומר מבשם כגון מנטול או דומיו המסייע בניקוי האף והגרון; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                                                                    

                                                                        

Class: 7 סוג: 7

Wrapping machines; Machines for making 
packaging; Machines for manufacturing packaging 
materials; Printing machines, machines for printing 
labels; Machines for use in the paper industry; 
Semiconductor manufacturing machines and 
systems; Semiconductor wafer processing machines; 
Electronics parts manufacturing machines and 
systems; shearing machines; blanking machines; 
laminators (machines for laminating sheets, etc.); 
electronic-tag reading machines; electronic-tag 
writing machines; electronic-tag inspection machines; 
labeling machines; Printing Machines or printing 
presses; all included in class 7. 

מכונות אריזה; מכונות להכנת אריזות; מכונות לייצור חומרי 
אריזה; מכונות הדפסה, מכונות להדפסת תוויות; מכונות 
לשימוש בתעשיית הנייר; מכונות ומערכות לייצור מוליכים 

למחצה; מכונות עיבוד וופרים מוליכים למחצה; מכונות ומערכות 
ייצור חלקים אלקטרוניים; מכונות גזיזה; מכונות מבלטים; 
מכשירי למינציה [ריבוד]; מכונות קוראי תגים אלקטרוניים; 
מכונות כתיבת תגים אלקטרוניים; מכונות בדיקת תגים 

אלקטרוניים; מכונות תיוג; מכונות דפוס או בתי דפוס; הנכללים 
כולם בסוג 7 .                                                                 
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Class: 9 סוג: 9

Printers for use with computers; Photo-copying 
machines; Chips [integrated circuits]; Touchpads, 
touchscreens and parts thereof; Electronic tags and 
labels, tags and labels having integrated circuits (IC 
tags and labels); Electronic tags and labels for use 
on goods; RFID tags and labels; RFID labels for 
physical or commodity distribution control; RFID 
labels for production control; Optical data storage 
labels [bar codes]; Barcodes readers; Label readers; 
Copying machines; thermal transfer printers; inkjet 
printers; laser printers; thermal printers; Multi-function 
optical protection films and sheets applied with 
adhesive and surface processing for use with PDPs, 
touch panels, and projection TVs; Scratch-preventive 
surface protection films; all included in class 9.

מדפסות לשימוש עם מחשב; מכונות צילום; שבבים [מעגלים 
מוכללים]; מחשב מחברת, מסכי מגע וחלקיו; תוויות ותגים 

אלקטרוניים, תוויות ותגים עם מעגלים מוכללים [תוויות ותגים 
איי.סי] ;תוויות ותגים אלקטרוניים לשימוש בסחורה; תגי זיהוי 
המאחסנים מידע הניתן לקריאה באופן אלחוטי ע״י מכשיר 

המיועד לכך תוך שימוש בגלי רדיו, ותוויות; תוויות טכנולוגיית 
תיוג אלקטרוני באמצעות גלי רדיו, לשימוש פיזי או לבקרת 

חפצת סחורה; תוויות טכנולוגיית תיוג אלקטרוני באמצעות גלי 
רדיו לבקרת ייצור; תוויות לאחסון מידע אופטי [ברקוד]; קוראי 
ברקוד; קוראי תוויות; מכונות צילום; מדפסות העברה תרמית; 
מדפסות הזרקת דיו; מדפסות לייזר; מדפסות תרמיות; יריעות 
וסרטי הגנה אופטית רב פונקציונאלי לשימוש עם דבק ועיבוד 

משטחים לשימוש עם פי.די.פי., לוחות מגע ,וטלוויזיות הקרנה ; 
סרטי הגנה המנוע סריטות במשטחים; הנכללים כולם בסוג 9.   

          

Class: 10 סוג: 10

Masks for use by medical personnel; masks for 
sanitary purposes; face and protective masks for 
medical and surgical use; all included in class 10.

מסכות לשימוש על ידי צוות רפואי; מסכות למטרות היגייניות; 
מסכות פנים ומגן לשימוש רפואי וניתוחי; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Adhesive paper; Paper for books; Paper for 
paperboard boxes; Paper for paper bags and sacks; 
Greaseproof paper; Waterproof paper; Wash-proof 
paper; Paper for growing fruits; Paper for protecting 
fruit on a tree; Paper for growing seeds; Paper for 
growing seedlings; Paper for protecting industrial 
parts; Paper for packing; Paper for envelopes, 
envelopes; Recording paper; Fiber-reinforced paper; 
Plastic paper, namely, a combination of plastic and 
paper; Synthetic paper; Dust-free paper; Corrugated 
paperboard (cardboard) for packing; Plastic adhesive 
paper for advertising and decoration; Advertising 
boards and signs; Wrapping paper, packaging 
material; Casting paper and released paper; Memo 
blocks, memo pads; Calendars; Typewriters; 
Mimeographs or duplicating stencils; office labeling 
machines; Ink ribbons; Adhesive tapes for stationery 
or household use; Adhesive labels; Address labels or 
labels printed with addresses; Labels for marking; 
Study guides; Self-adhesive plastic tags for 
advertising; Delivery address slips; Paper tags, 
plastic tags; adhesive labels of paper; seals 
[stationery]; Adhesive films and adhesive paper for 
tags; printing paper; release paper; adhesive tapes 
for stationery uses, for domestic uses and for packing 
purposes; all included in class 16.

נייר דבק; נייר לספרים; נייר לקופסאות קרטון; נייר לשקיות נייר 
ושקים; נייר פרגמנט; נייר אטום מים; נייר אטום רחיצה; נייר 
לגידול פירות; נייר להגנת פירות על עצים; נייר לגידול זרעים; 
נייר לגידול שתילים; נייר להגנת חלקים תעשייתיים; נייר 

לאריזה; נייר למעטפות; מעטפות; נייר רישום; נייר סיבי מחוזק; 
נייר פלסטי, דהיינו, קומבינציה של פלסטיק ונייר; נייר סינטטי; 
נייר נטול אבק; קרטון מקומט לאריזה; נייר דבק פלסטי לפרסום 
וקישוט; לוחות פרסום ושלטים; נייר אריזה; חומרי אריזה; נייר 
עיצוב ונייר עם חומר משחרר; מזכריות ממו; פנקסי ממו; לוחות 
שנה; מכונות כתיבה; מכונות שכפול או סטנסיל שכפול; מכונות 
משרדיות לתוויות; סרטי דיו; ניירות דבק למכשירי כתיבה או 

משק בית; תוויות דביקות; תוויות כתובת או תוויות מודפסות עם 
כתובות; תוויות לסימון; מדריכי למידה; תגיות נייר; תגיות 

פלסטיק; חותמות [חותם]; תגי פלסטיק דביקים לפרסום; תוויות 
למשלוח; סרטי דבק ונייר דבק לתגים, נייר הדפסה, נייר עם 
חומר משחרר; גליל דביק לשימוש מכשירי כתיבה, לשימוש 

ביתי ולמטרות אריזה; הנכללים כולם בסוג 16.                       
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Class: 17 סוג: 17

Electrical insulating paper, plastic films for electrical 
insulation; Adhesive coated or processed paper 
namely, paper coated with an adhesive agent to 
thereby obtain products including, adhesive tape and 
adhesive paper; Films and plastic sheets for 
commercial use, industrial use and agricultural use; 
plastic films and plastic sheets other than for 
wrapping; Laminated films and laminated sheets; 
Plastic for adhesive films; Plastic films for house 
domestic uses, namely adhesive-coated plastic 
sheets for use in manufacture of domestic products; 
Plastic films for stationery uses, namely adhesive-
coated plastic sheets for use in manufacture of 
stationery products; Plastic release films and 
releases sheets of low adhesion used to add texture 
to other materials; Plastic films other than for 
wrapping; Films and plastic sheets for windows and 
surfaces; Films and plastic sheets for protection, 
decoration and curing of surfaces; Adhesive films for 
use on windows of automobiles and on windows of 
architectural structures; Adhesive films for use on 
windows; Hard-coated films; Semi- processed 
plastics; plastics materials in the form of films, 
sheets, plates, tubes, bars, rods, blocks (semi-
finished products); Adhesive tapes for industrial 
purposes; Adhesive tapes in sheet form for industrial 
purposes; Adhesive tapes for processing 
semiconductor wafers; Films used for manufacturing 
electronic circuits; adhesive films for use on 
signboards; plastic films for protection of solar battery 
panels; pressure sensitive adhesive double coated 
tapes for industrial uses; process paper/release 
paper for artificial leather manufacturing processes; 
process paper/release paper for carbon fiber 
composite manufacturing processes; adhesive films 
for decoration and for advertisement purposes; 
transporting pallets; all included in class 17.

נייר לבידוד חשמלי, סרטי פלסטיק לבידוד חשמלי; נייר מעובד 
או מצופה דבק, דהיינו, נייר אשר מצופה עם גורם דביק לקבלת 
מוצרים, לרבות, סרט דבק ונייר דבק; סרטים ויריעות פלסטיק 
לשימוש מסחרי, שימוש תעשייתי ושימוש חקלאי; עטיפות 
ויריעות פלסטיק , לא לאריזה; יריעות פלסטיק מצופות דבק 

לשימוש בייצור; סרטי למינציה ויריעות למינציה; פלסטיק לסרטי 
דבק; יריעות פלסטיק מצופות דבק לשימוש בייצור מוצרים 
לשימוש ביתי; יריעות פלסטיק מצופות דבק לשימוש בייצור 
מכשירי כתיבה; סרטים עם חומר משחרר וגיליונות עם חומר 
משחרר כדי להוסיף מרקם לחומרים אחרים; יריעות וסרטי 

פלסטיק מצופות דבק לשימוש בייצור; סרטי פלסטיק חוץ מאשר 
לאריזה; סרטי יריעות פלסטיק לחלונות ומשטחים; סרטי יריעות 
פלסטיק להגנה, קישוט וריפוי של משטחים; סרטי דבק לשימוש 
בחלונות של מכוניות וחלונות של מבנים ארכיטקטוניים; סרטי 
דבק לשימוש בחלונות; סרטים פלסטיק מצופים בציפוי עמיד; 
פלסטיק חצי מעובד; חומרי פלסטיק בצורת סרטים, יריעות, 
לוחות, צינורות, מוטות, מקלות, בלוקים (מוצרים מוגמרים 
למחצה); סרטי הדבקה למטרות תעשייתיות; סרטי הדבקה 
למטרות תעשייתיות בצורת יריעות; סרטי הדבקה לעיבוד 
פרוסות חצאי מוליכים; סרטי דבק לשימוש בשלטים, סרטי 

פלסטיק להגנה על סוללות של פאנלים סולאריים; סרטים רגשי 
לחץ עם דבק דו צדדי לשימוש תעשייתי; יריעות פלסטיק דמויות 
נייר עבור תהליכי ייצור של חומרים מלאכותיים דמוי עור; יריעות 

פלסטיק דמויות נייר עבור מוצרים עשויים סיבי פחמן [לא 
לטקסטיל]; סרטי דבק לקישוט ולמטרות פרסום; משטחי 

העברה; הנכללים כולם בסוג 17 .                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 27 סוג: 27

Wallpaper; carpet underlay; mats; non-slip mats; all 
included in class 27. 

טפטים; תחתית שטיח; מחצלות; מחלצות מונע החלקה; 
הנכללים כולם בסוג 27 .             

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials for manufacturing of 
semiconductors; Paper treatment; Film treatment; 
Glass and surface treatment; Printing; Offset printing; 
Photogravure printing; Screen printing; Lithographic 
printing; Letterpress printing; Intaglio printing; Ink jet 
printing; Flexography printing; Coating; Impregnation; 
Laminating; paper processing; cutting of paper, film, 
adhesive labels; executing of (or performing) 
adhering plastic films on window glass; executing of 
(or performing) adhering plastic films on sign boards/ 
automotive bodies/ train bodies; all included in class 
40.

טיפול חומרים לייצור מוליכים למחצה; טיפולי נייר; טיפולי 
סרטים; טיפולי זכוכית ומשטחים; הדפסה; הדפסת אופסט; 
הדפסת פוטו-גרבור; הדפסה מרקע; הדפסות ליטוגרפיות; 
דפוס בלט; דפוס שקע; דפוס הזרקת דיו; דפוס פלקסוגרפי; 
ציפוי; הספגה; למינציה; עיבוד נייר; חיתוך נייר, סרט, תוויות 
דביקות; ביצוע של סרטי פלסטיק דביקים על חלונות זכוכית; 
ביצוע של סרטי פלסטיק דביקים על שלטי לוחות/ גופי מכוניות/ 
גופי רכבות; הנכללים כולם בסוג 40.                                   
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 Owners

Name: Lintec Kabushiki Kaisha (also trading as 
LINTEC Corporation)

Address: 23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo, 173-0001, 
Japan

A Japanese corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

ט"ז חשון תשע"ו - 18029/10/2015



Trade Mark No. 261395 מספר סימן

Application Date 18/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dairy-based spreads; marmalades; jams             ממרחים על בסיס חלב, ריבות, ריבות קונפיטורות

Class: 30 סוג: 30

Cakes; cookies, biscuits; wafers and wafer rolls; 
chocolate; chocolate bars; chocolate candies; 
chocolate cake paste; ice cream

עוגות; עוגיות; ביסקויטים; ופלים וגלילי ופלים; שוקולד; טבלאות 
שוקולד; ממתקי שוקולד; ממרחים לעוגה על בסיס שוקולד; 

גלידה                     
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MARIKA

Trade Mark No. 261396 מספר סימן

Application Date 18/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rock Fit, LLC

Address: Randolph Street 6017, Commerce, California 
90040, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services in the fields of featuring apparel, 
athletic apparel, sports apparel, yoga apparel, 
athletic equipment, sports equipment, yoga 
equipment, bags, athletic bags, sports bags, and 
accessories; Retail store services, featuring apparel, 
athletic apparel, sports apparel, yoga apparel, 
athletic equipment and merchandise, sports 
equipment and merchandise, yoga equipment and 
merchandise, bags, athletic bags, sports bags, and 
accessories; Shops and shops within shop, featuring 
apparel, athletic apparel, sports apparel, yoga 
apparel, athletic equipment and merchandise, sports 
equipment and merchandise, yoga equipment and 
merchandise, bags, athletic bags, sports bags, and 
accessories; Airport retail stores and kiosks in the 
field of featuring apparel, athletic apparel, sports 
apparel, yoga apparel, athletic equipment and 
merchandise, sports equipment and merchandise, 
yoga equipment and merchandise, bags, athletic 
bags, sports bags, and accessories; all included in 
class 35. 

שירותי קמעונאות בתחומים המציעים הלבשה, הלבשה 
אתלטית, הלבשה ספורטיבית, הלבשת יוגה, ציוד אתלטי,ציוד 
ספורטיבי, ציוד ליוגה, תיקים, תיקי אתלטיקה, תיקי ספורט, 

ואביזרים;שירותי מבירה קמעונאית המציעים הלבשה, הלבשה 
אתלטית, הלבשה ספורטיבית, הלבשת יוגה, ציוד וטובין 

לאתלטיקה; ציוד וטובין ליוגה, תיקים, תיקי אתלטיקה, תיקי 
ספורט, ואביזרים; חנויות ועמדות מבירה בתוך חנויות המציעות 
הלבשה, הלבשה אתלטית, הלבשה ספורטיבית, הלבשת יוגה, 
ציוד אתלטי,ציוד ספורטיבי, ציוד ליוגה, תיקים, תיקי אתלטיקה, 

תיקי ספורט, ואביזרים; חנויות וקיוסקים בשדות תעופה 
המציעים הלבשה, הלבשה אתלטית, הלבשה ספורטיבית, 

הלבשת יוגה, ציוד אתלטי, ציוד ספורטיבי, ציוד ליוגה, תיקים, 
תיקי אתלטיקה, תיקי ספורט, ואביזרים;הנכללים בולם בסוג 
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MARIKA

Trade Mark No. 261397 מספר סימן

Application Date 18/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, namely, duffel bags, handbags, totes, 
rollaboards, backpacks, daypacks, book bags; all 
included in class 18.
     

תיקים, דהיינו, קיטבגים, תיקי יד, תיקי נשיאה, מזוודות על 
גלגלים, תרמילים, תרמילי יום; תיקי ספרים; הנכללים כולם 

בסוג 18. 

Class: 27 סוג: 27

Yoga mat carrying cases; Personal exercise mats; 
yoga mat carrying apparatus comprising a central 
winding core affixed to removable end caps; Yoga 
mats; all included in class 27. 

מתקן לנשיאת מזרן יוגה; ציוד לפעילות גופנית  מופעל ידנית; 
מתקן לנשיאת מזרן יוגה הכולל ליבה מתפתלת מרכזית 

מודבקת לפקקים נשלפים; מזרני יוגה; הנכללים כולם בסוג 27.  
                                      

Class: 28 סוג: 28

Bags adapted to carry exercise equipment, fitness 
equipment, yoga equipment; cases for holding 
apparel, athletic apparel, sports apparel, yoga 
apparel, athletic equipment and merchandise, sports 
equipment and merchandise, yoga equipment and 
merchandise, and accessories; Carrying cases for 
holding apparel, athletic apparel, sports apparel, 
yoga apparel, athletic equipment and merchandise, 
sports equipment and merchandise, yoga equipment 
and merchandise, and accessories; Exercise 
equipment, namely, bar-bells; exercise balls; 
exercise bars; Exercise equipment, namely, shoulder 
stretcher using cables,  straps that are affixed to 
doors for performance of various exercises using 
body weight resistance; Exercise equipment, namely, 
balance balls, resistance bands, foam rollers, 
exercise tension bands, yoga mat carrying cases; 
Exercise weights; Fitness equipment, namely, straps 
used for yoga and other fitness activities and for 
carrying a yoga mat; Jump ropes; Manual leg 
exercisers; Manually-operated exercise equipment; 
Manually-operated exercise equipment for physical 
fitness purposes; Personal exercise mats; Stretch 
bands used for yoga and physical fitness purposes; 
Weight lifting belts; Yoga accessories, namely, yoga 
mat carrying apparatus comprising a central winding 
core affixed to removable end caps; Yoga blocks; 
Yoga mats; all included in class 28.

תיקים המותאמים לשאת ציוד לפעילות גופנית, ציוד לכושר 
,ציוד ליוגה; תיקים להחזקת לבוש, לבוש אתלטי, לבוש 

ספורטיבי, לבוש ליוגה, ציוד וסחורות לאתלטיקה, ציוד וסחורות 
ליוגה, ואביזרים עבורם; תיקי נשיאה להחזקת לבוש אתלטי, 
לבוש ספורטיבי, לבוש ליוגה, ציוד וסחו רות לאתלטיקה, ציוד 
וסחו רות ליוגה, ואביזרים עבורם; ציוד לפעילות גופנית, שהם, 
משקולות; כדורים לפעילות גופנית; מוטות לפעילות גופנית; 

ציוד לפעילות גופנית, שהם, רצועת כתף המשתמשת בכבלים, 
רצועות שמודבקות לדלתות לביצוע תרגילים שונים המשתמשים 
בהתנגדות משקל הגוף; ציוד לפעילות גופנית, שהם, כדורים 
לשיווי משקל, רצועות להתנגדות ,רולים מספוג, רצועות מתח 
לפעילות גופנית, תיקי נשיאה של מזרן יוגה; משקולות לפעילות 
גופנית; ציוד כושר, שהם, רצועות המשמשות ליוגה ופעילויות 
כושר אחרות ולנשיאת מזרן יוגה; חבלי קפיצה; מכשירים ידניים 
לפעילות הרגל; ציוד לפעילות גופנית מופעל ידני למטרות כושר 

גופני; מזרנים אישיים לפעילות גופנית; רצועות מתיחה 
המשמשות למטרות יוגה וכושר גופני; חגורות להרמת משקל ; 
אביזרי יוגה, שהם, בלוקים ליוגה; הנכללים כולם בסוג 28.
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 Owners

Name: Rock Fit, LLC

Address: Randolph Street 6017, Commerce, California 
90040, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ז חשון תשע"ו - 18429/10/2015



Trade Mark No. 261416 מספר סימן

Application Date 22/06/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1185293 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oil; lubricating oil; motor oil; petroleum, raw 
or refined; fuel; firelighters; industrial wax; lamp 
wicks; dust removing preparations; electrical energy.

Class: 7 סוג: 7

Agricultural machines; net hauling machines [fishing]; 
extractors for mines; hoists; bulldozers; hydropoment 
equipment; generators of electricity; engines, other 
than for land vehicles; propulsion machinery, other 
than for land vehicles; hydraulic valves; diesel 
engines not for land vehicles; hydraulic presses; road 
sweeping machines [self propelled]; foundry 
machines.

Class: 12 סוג: 12

Trolleys; engines for land vehicles; cycle cars; 
electric bicycles; sleighs [vehicles]; automobile tires 
[tyres]; cable transport apparatus and installations; 
air vehicles; boats.

Class: 37 סוג: 37

Building construction supervision; construction; 
mining extraction; heating equipment installation and 
repair; upholstering; machinery installation, 
maintenance and repair; motor vehicle maintenance 
and repair; shipbuilding; vulcanization of tires [tyres] 
[repair]; cabinet making [repair].

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

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

People's Republic of China, 16/02/2013, No. 
12172600

סין, 16/02/2013, מספר 12172600

Class: 4 סוג: 4

People's Republic of China, 16/02/2013, No. 
12172639

סין, 16/02/2013, מספר 12172639

Class: 7 סוג: 7

People's Republic of China, 16/02/2013, No. 
12172649

סין, 16/02/2013, מספר 12172649

Class: 12 סוג: 12

People's Republic of China, 16/02/2013, No. 
12172689

סין, 16/02/2013, מספר 12172689

Class: 37 סוג: 37

ט"ז חשון תשע"ו - 18529/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark consists of five English letters of an 
alphabet; the mark has no meaning as a whole; the 
trademark has no significance in the relevant trade or 
industry or as applied to the goods/services listed in 
the application, no geographical significance, nor any 
meaning in any foreign language.

 Owners

Name: WEICHAI HOLDING GROUP CO.,LTD.

Address: No. 26, Minsheng East Street,Kuiwen District, 
Weifang City, Shandong Province, People's Republic of 
China

(China Limited company)

ט"ז חשון תשע"ו - 18629/10/2015



Trade Mark No. 261437 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1185685 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KIRMIZIGÜL KOZMETİK VE TURİZM SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Veliköy Organize Sanayi Sitesi Osman Uzun, 
Cad. No:55 Veliköy Çerkezköy, Tekirdağ, Turkey

(Turkey Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic creams.

ט"ז חשון תשע"ו - 18729/10/2015



Trade Mark No. 261438 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1185687 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco products; 
cigars, cigarillos, cigars with pre-cut ends, cigarettes; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; smokers' articles; tobacco 
pipes, pipe cleaners, pipe tampers, cigar cutters, 
electrical and non-electrical cigar and cigarette 
lighters (included in this class), cigarette and cigar 
tubes, cigar and cigarette cases, tobacco product 
humidors; tobacco boxes, snuff boxes, ashtrays, 
lighters, flints for lighters; matches.

Class: 39 סוג: 39

Transport; transport of travelers; organization, 
reservation and booking of travel, sight-seeing; travel 
consultancy, information and reservations; 
conducting of tours; all the above services being for 
smokers or intended to promote public awareness of 
tobacco products or to promote tobacco products and 
smokers' articles.

ט"ז חשון תשע"ו - 18829/10/2015



Class: 41 סוג: 41

Club services (entertainment or education); 
organization, production, presentation, conducting of 
events, musical and cultural performances and live 
performances; providing entertainment services in 
the form of live musical performances or recorded 
music; provision of cultural, training, educational and 
sporting facilities, museums, amusement facilities; 
preparation and hosting of entertainment, training, 
cultural, sporting and educational events; preparation 
and conducting of conventions, conferences, 
congresses, seminars, symposiums, workshops 
(training), lectures, courses, exhibitions, exhibitions, 
sports competitions, shows, concerts, training 
courses or lessons for entertainment purposes, 
cultural, sporting or educational training; organization 
of competitions (education, training, entertainment, 
sports, culture); provision of information on 
entertainment, education, training, sports, culture; 
awarding of prizes; provision of non-downloadable 
electronic publications; editing and publishing 
services; publication of books and texts, catalogs, 
pamphlets, manuals; dissemination of educational, 
cultural, sporting, teaching or entertainment material; 
all the above services being for smokers or intended 
to promote public awareness of tobacco products or 
to promote tobacco products and smokers' articles.  

Class: 43 סוג: 43

Supplying (catering) foodstuffs and beverages; 
services for providing food and drink; provision of 
meeting rooms, rooms for cigar and cigarette 
smokers; bar services; temporary accommodation; all 
these services concerning the operation of smoking 
rooms or services relating thereto or services for 
smokers.

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

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

Switzerland, 25/02/2013, No. 640687 שוויץ, 25/02/2013, מספר 640687

Class: 34 סוג: 34

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

ט"ז חשון תשע"ו - 18929/10/2015



 Owners

Name: Davidoff & Cie SA

Address: Rue de Rive 2, CH-1200 Genève, Switzerland

ט"ז חשון תשע"ו - 19029/10/2015



Trade Mark No. 261443 מספר סימן

Application Date 04/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1185723 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

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

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up products; shampoos; gels, 
foams, balms and aerosol products for hair care and 
hair styling; hair sprays; hair dyes and bleaching 
products; hair waving and setting products; essential 
oils.

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

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

France, 10/06/2013, No. 13/4010922 צרפת, 10/06/2013, מספר 13/4010922

Class: 3 סוג: 3

ט"ז חשון תשע"ו - 19129/10/2015



Trade Mark No. 261448 מספר סימן

Application Date 05/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1185804 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PUKKA HERBS LIMITED

Address: 8 Hawkfield Business Park, Bristol BS14 0BY, 
United Kingdom

(a Limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Herbal remedies, herbal extracts for medical 
purposes, herbal preparations for medicinal 
purposes, herbal teas for medicinal purposes; 
tinctures; food supplements; none of the aforesaid 
goods being laxative.

Class: 30 סוג: 30

Herbal teas (non-medicinal) and herbs; all the 
aforementioned goods for use in practising ayurveda.

ט"ז חשון תשע"ו - 19229/10/2015



Trade Mark No. 261455 מספר סימן

Application Date 01/05/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1185851 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Hardwood plywood; hardwood veneer; plywood; 
wood, wood fiber and agrifiber composite products, 
namely, particleboard and medium-density 
fiberboard.

Class: 20 סוג: 20

Kitchen cabinets, furniture, point of purchase 
displays, and component parts thereof, namely, 
frames, boxes, shelves, decorative panels, 
decorative moldings, and cabinet doors, all 
composed of solid wood, plywood and wood 
substrates, namely, composite panels, particleboard, 
fiberboard and oriented strand board, and all for use 
in the manufacturing of kitchen cabinets, furniture 
and point of purchase displays.

Class: 35 סוג: 35

Procuring of contracts for the purchase and sale of 
adhesives and resins for use in the wood products 
and agrifiber products industries; sales promotion 
services relating to adhesives and resins for use in 
the wood products and agrifiber products industries; 
procuring of contracts for the purchase and sale of 
cabinets, furniture, point of purchase displays and 
component parts thereof; sales promotion services 
relating to cabinets, furniture, point of purchase 
displays and component parts thereof.

Class: 40 סוג: 40

Consultation services regarding the manufacturing 
process uses of adhesives and resins in the wood 
products and agrifiber products industries; 
manufacture of cabinets, furniture, point of purchase 
displays and component parts thereof to the order 
and/or specification of others; consultation services in 
the field of manufacturing of cabinets, furniture, point 
of purchase displays and component parts thereof; 
technical support services, namely, technical 
consultation in the field of manufacturing of cabinets, 
furniture, point of purchase displays and component 
parts 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)

ט"ז חשון תשע"ו - 19329/10/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Columbia Forest Products, Inc.

Address: 7900 Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro 
NC 27409, U.S.A.

(Oregon, United States CORPORATION)

U.S.A., 18/04/2013, No. 85908757 ארה"ב, 18/04/2013, מספר 85908757

Class: 19 סוג: 19

Hardwood plywood; hardwood veneer; plywood; 
wood, wood fiber and agrifiber composite products, 
namely, particleboard and medium-density fiberboard.

Class: 20 סוג: 20

Kitchen cabinets, furniture, point of purchase 
displays, and component parts thereof, namely, 
frames, boxes, shelves, decorative panels, decorative 
moldings, and cabinet doors, all composed of solid 
wood, plywood and wood substrates, namely, 
composite panels, particleboard, fiberboard and 
oriented strand board, and all for use in the 
manufacturing of kitchen cabinets, furniture and point 
of purchase displays.

Class: 35 סוג: 35

Procuring of contracts for the purchase and sale of 
adhesives and resins for use in the wood products 
and agrifiber products industries; sales promotion 
services relating to adhesives and resins for use in 
the wood products and agrifiber products industries; 
procuring of contracts for the purchase and sale of 
cabinets, furniture, point of purchase displays and 
component parts thereof; sales promotion services 
relating to cabinets, furniture, point of purchase 
displays and component parts thereof.

Class: 40 סוג: 40

Consultation services regarding the manufacturing 
process uses of adhesives and resins in the wood 
products and agrifiber products industries; 
manufacture of cabinets, furniture, point of purchase 
displays and component parts thereof to the order 
and/or specification of others; consultation services in 
the field of manufacturing of cabinets, furniture, point 
of purchase displays and component parts thereof; 
technical support services, namely, technical 
consultation in the field of manufacturing of cabinets, 
furniture, point of purchase displays and component 
parts thereof.

ט"ז חשון תשע"ו - 19429/10/2015



Trade Mark No. 261456 מספר סימן

Application Date 19/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1185853 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, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; bags, travel bags, suitcases, 
items of luggage, wallets, slings and backpacks, 
satchels, belts, leather belts, umbrellas, walking 
poles and mountaineering sticks; parts and fittings for 
the aforesaid goods; all the aforesaid goods for use 
in connection with outdoor pursuits. 

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; parts and fittings for 
the aforesaid goods; all the aforesaid goods for use 
in connection with outdoor pursuits. 

ט"ז חשון תשע"ו - 19529/10/2015



Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail services in 
connection with the sale of goods for outdoor 
pursuits; information and advisory services relating to 
the aforesaid service, relating to 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 machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers, fire-extinguishing apparatus, goggles, 
sunglasses, optical apparatus, parts and fittings for 
the aforesaid, apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, gas and electric 
cookers, cooking stoves, torches, lamps, flashlights, 
flares, lanterns and parts and fittings, parts and 
fittings for the aforesaid, animal skins, hides, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery, bags, travel 
bags, suitcases, items of luggage, wallets, slings and 
backpacks, satchels, belts, leather belts, umbrellas, 
walking poles and mountaineering sticks, parts and 
fittings for the aforesaid, furniture, mirrors, picture 
frames, bedding, mattresses, pillows, sleeping bags, 
sleeping mats, cushions, chairs, stools and seats, 
camp beds, tables, screens [furniture], tent poles and 
tent pegs, non-metallic locks, non-metallic cylinder 
locks, parts and fittings for the aforesaid, ropes, 
string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks 
and bags, padding and stuffing materials (except of 
rubber or plastics), raw fibrous textile materials, tents, 
lightweight shelters in the form of tents, ground 
sheets, tarpaulins, ropes, nets, awnings, hammocks, 
parts and fittings for the aforesaid, bed and table 
covers, travellers rugs, textiles for making articles of 
clothing, duvets, covers for pillows, covers for duvets, 
towels and face cloths, mosquito nets, clothing, 
footwear, headgear, parts and fittings for the 
aforesaid; retail services relating to leather and 
imitations of leather, and goods made from these 
materials, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics, textiles and textile goods all 
for running, hiking, camping, caravanning, cycling, 
skiing, walking, gardening, sporting activities and 
travel; information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services.

ט"ז חשון תשע"ו - 19629/10/2015



 Owners

Name: Mountain Warehouse Limited

Address: 3 Eccleston Street, London SW1W 9LX, United 
Kingdom

(UK Private Limited 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

ט"ז חשון תשע"ו - 19729/10/2015



Trade Mark No. 261501 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1161483 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tim Darmanin

Address: 1/3 Dickson St, WARRNAMBOOL VIC 3280, 
Australia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Washing apparatus and installations (with drying 
function); fittings and accessories in this class for the 
aforementioned goods.

Class: 11 סוג: 11

Bath installations for washing dogs; drying apparatus, 
installations, machines for drying dogs.

ט"ז חשון תשע"ו - 19829/10/2015



Trade Mark No. 261538 מספר סימן

Application Date 22/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shower gel, body lotion, body cream, hand cream, 
foot cream, body scrub, bath salt, body mud, 
shampoo, hair conditioner, face cream, eye cream, 
face mask, day creams, night creams, face serums, 
cleansing lotion, face milk, face cleanser, body 
butter, body soap, hand soap, hair mask, hair 
serums, hair oil, face treatment oil, nail care 
products, make-up, all containing salts and/or 
minerals from the Dead Sea. 

ג'ל רחצה, תחליב גוף, קרם גוף, קרם ידיים, קרם רגליים, 
פילינג לגוף, מלחי אמבט, בוץ לגוף, שמפו, מרכך שיער, קרם 
פנים, קרם עיניים, מסכה לפנים, קרם יום, קרם לילה, סרום 
לפנים, מי פנים, חלב פנים,  ניקוי פנים, חמאת גוף, סבון גוף, 
סבון ידיים, מסכה לשיער, סרום לשיער, שמן לשיער, שמן 

לפנים, מוצרים לטיפוח ציפורניים, איפור, כולם מכילים מלחים 
ו/או מינרלים מים המלח.                                                    

                                                                      

ט"ז חשון תשע"ו - 19929/10/2015



Trade Mark No. 261561 מספר סימן

Application Date 24/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware supporting medical 
diagnostic instruments; computer software and 
hardware supporting blood testing instruments; data 
management software and hardware in the field of 
blood testing; data management software and 
hardware for medical diagnostic instruments; 
computer software and hardware for managing data 
communications in the field of medical diagnostics; 
computer software and hardware for remote 
monitoring of blood testing instruments; computer 
software and hardware for remote monitoring of 
medical diagnostic instruments.

תוכנות וחומרות מחשב התומכות במכשירי אבחון רפואי; 
תוכנות וחומרות מחשב התומכות במכשירים לבדיקות דם; 
תוכנות וחומרות מחשב לניהול נתונים בתחום בדיקות דם; 
תוכנות וחומרות מחשב לניהול נתונים עבור מכשירי אבחון 

רפואי; תוכנות וחומרות מחשב לניהול תקשורת נתונים בתחום 
האבחון הרפואי; תוכנות וחומרות מחשב לניטור מרחוק של 
מכשירים לבדיקות דם; תוכנות וחומרות מחשב לניטור מרחוק 
של מכשירי אבחון רפואי.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 10 סוג: 10

Blood analyzing instruments and systems for medical 
diagnostic purposes; cartridges containing reagents 
for use in portable blood analyzers.

מכשירים לניתוח דם ומערכות למטרות אבחון רפואי; מחסניות 
המכילות מגיבים לשימוש במכשירים ניידים לניתוח דם.           

                                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 20029/10/2015



 Owners

Name: Abbott Point of Care Inc

Address: 400 College Road East, Princeton, 08540, New 
Jersey, 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: 42 סוג: 42

Providing technical support services for medical 
diagnostic instruments and related computer 
software and hardware; providing computer software 
technical support services in the field of medical 
diagnostics; providing operational monitoring services 
for medical diagnostic instruments to ensure proper 
functioning; remote monitoring of medical diagnostic 
systems to ensure proper functioning;  providing 
remote electronic monitoring and troubleshooting of 
medical diagnostic instruments; providing a web-
based software platform for data management, 
monitoring and analysis in the field of medical 
diagnostics; software as a service (SAAS) services in 
the field of medical diagnostics; hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, 
and web sites related to medical diagnostics 
instruments and systems; computer services, 
namely, remote data management for medical 
diagnostic instruments; computer services, namely, 
providing a web-based non-downloadable software 
platform for data management, tracking, reporting, 
sharing, monitoring and analysis for medical 
diagnostic systems; computer services, namely, 
monitoring and reporting on the performance and 
errors of medical diagnostic instruments; providing an 
on-line network environment that features technology 
that enables users to share data in the field of 
medical diagnostics; providing temporary use of non-
downloadable software and applications for 
monitoring medical diagnostic instruments and 
managing data from medical diagnostic instruments.

אספקת שירותי תמיכה טכנית למכשירי אבחון רפואי ותוכנות 
וחומרות מחשב הקשורות להם; אספקת שירותי תמיכה טכנית 
לתוכנות מחשב בתחום האבחון הרפואי; אספקת שירותי ניטור 
תפעוליים למכשירי אבחון רפואי כדי להבטיח תפקוד תקין; 
ניטור מרחוק של מערכות אבחון רפואי להבטיח תפקוד תקין; 
אספקת ניטור אלקטרוני מרחוק ופתרון בעיות של מכשירים 

לאבחון רפואי; אספקת פלטפורמת תוכנה באינטרנט המיועדת 
לניהול נתונים, ניטור וניתוח בתחום האבחון הרפואי; שירותי 
תוכנה כשירות (אס.איי.איי.אס)  בתחום אבחון רפואי; אירוח, 
ניהול, פיתוח ואחזקה של יישומים, תוכנות ואתרי אינטרנט 
הקשורים למכשירים ולמערכות של אבחון רפואי; שירותי 

מחשב, דהיינו, ניהול מרחוק של מכשירי אבחון רפואי; שירותי 
מחשב, דהיינו, אספקת פלטפורמת תוכנה מבוססת- רשת 
שאינה ניתנת להורדה לניהול נתונים, מעקב, דיווח, שיתוף, 
ניטור וניתוח של מערכות אבחון רפואיותי; שירותי מחשב, 
דהיינו, ניטור של ודיווח על ביצועים ושגיאות של מכשירים 

לאבחון רפואי; אספקת סביבת רשת מקוונת בעלת טכנולוגיה 
המאפשרת למשתמשים לשתף נתונים בתחום האבחון הרפואי; 
אספקת שימוש זמני בתוכנות וביישומים מקוונים שאינם ניתנים 
להורדה המשמשים לניטור של מכשירי אבחון רפואי ולניהול 

נתונים המתקבלים ממכשירים לאבחון רפואי.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ז חשון תשע"ו - 20129/10/2015



Trade Mark No. 261621 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1186457 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES 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-
fungal, anti-infective and anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of respiratory diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV/AIDS.

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

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

Ireland, 12/07/2013, No. 2013/01220 אירלנד, 12/07/2013, מספר 2013/01220

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 20229/10/2015



Trade Mark No. 261651 מספר סימן

Application Date 05/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1186707 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Personal MedSystems GmbH

Address: Kurfürstendamm 71, 10709 Berlin, Germany

(Germany GmbH)

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: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely, 
electrocardiographic (ECG) recorders and 
electrocardiographic (ECG) digital plasters sold as a 
unit; electrodes for medical purposes and medical 
use as well as electrodes for use with medical 
apparatus.

Class: 38 סוג: 38

 Telecommunications access services.

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, remote/mobile patient 
monitoring, remote/mobile patient support services, 
mobile health data exchange services for physicians 
and professional medical staff, health data exchange 
services for physicians and professional medical 
staff, mobile cardiac disease diagnostic services, 
mobile ECG
services for physicians and professional medical 
staff, medical services integration through cloud-
based data platforms.

ט"ז חשון תשע"ו - 20329/10/2015



Trade Mark No. 261659 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1186747 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport of goods; transport of travelers;  arranging 
of travel tours;  electricity distribution; wrapping of 
goods; storage of goods; delivery of goods; car 
rental; bus transport; motor coach rental; ambulance 
transport; transporting furniture; rental of diving bells; 
rental of diving suits; operating canal locks; parcel 
delivery; physical storage of electronically-stored data 
or documents; distribution of energy; rental of 
freezers; river transport; courier services [messages 
or merchandise]; transport; carting; lighterage 
services; garage rental; rental of vehicle roof racks; 
car transport; salvage of ships; stevedoring; transport 
reservation; booking of seats for travel; travel 
reservation; refrigerator rental; transportation 
information; storage information; vehicle rental; 
chauffeur services; ice-breaking; piloting; hauling; 
removal services; ferry-boat transport; traffic 
information; sightseeing [tourism]; air transport; 
aircraft rental; delivery of goods by mail order; horse 
rental; refloating of ships; salvaging; launching of 
satellites for others; newspaper delivery; guarded 
transport of valuables; bottling services; car parking; 
parking place rental; franking of mail; message 
delivery; rental of warehouses; storage; rental of 
aircraft engines; rescue operations [transport]; 
vehicle breakdown assistance [towing]; pleasure boat 
transport; transport by pipeline; armored-car 
transport; barge transport; transportation logistics; 
freight forwarding; transport brokerage; freighting; 
transport of travellers; taxi transport; transport and 
storage of trash; rental of storage containers; freight 
[shipping of goods]; unloading cargo; porterage; 
underwater salvage; marine transport; shipbrokerage; 
packaging of goods; rental of wheelchairs; freight 
brokerage; escorting of travellers; passenger 
transport; travel arrangement; railway coach rental; 
railway transport; railway truck rental; rental of motor 
racing cars; tram transport; flower delivery; water 
distribution; boat rental; boat storage; boat transport; 
arranging of cruises; water supplying; towing.

ט"ז חשון תשע"ו - 20429/10/2015



 Owners

Name: WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt 
Felelosségu Társaság

Address: BUD Nemzetközi Repülotér, (BUD International 
Airport) 221. ép., H-1185 Budapest, Hungary

(Hungary Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל

Class: 43 סוג: 43

Boarding for animals; rental of temporary 
accommodation; bar services; cafeterias; 
restaurants; rental of cooking apparatus; snack-bars; 
boarding house bookings; hotel reservations; rental 
of transportable buildings; rental of drinking water 
dispensers; canteens; cafés; motels; retirement 
homes; self-service restaurants; day-nurseries 
[crèches]; boarding houses; rental of meeting rooms; 
rental of tents; temporary accommodation 
reservations; accommodation bureaux [hotels, 
boarding houses]; hotels; rental of chairs, tables, 
table linen, glassware; providing campground 
facilities; tourist homes; holiday camp services 
[lodging]; food and drink catering; rental of lighting 
apparatus other than for theatrical sets or television 
studios.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/06/2013, No. 011926169 האיחוד האירופי, 24/06/2013, מספר 011926169

Class: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43

ט"ז חשון תשע"ו - 20529/10/2015



Trade Mark No. 261666 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1186791 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport of goods; transport of travelers;   arranging 
of travel tours;  electricity distribution; wrapping of 
goods; storage of goods; delivery of goods; car 
rental; bus transport; motor coach rental; ambulance 
transport; transporting furniture; rental of diving bells; 
rental of diving suits; operating canal locks; parcel 
delivery; physical storage of electronically-stored data 
or documents; distribution of energy; rental of 
freezers; river transport; courier services [messages 
or merchandise]; transport; carting; lighterage 
services; garage rental; rental of vehicle roof racks; 
car transport; salvage of ships; stevedoring; transport 
reservation; booking of seats for travel; travel 
reservation; refrigerator rental; transportation 
information; storage information; vehicle rental; 
chauffeur services; ice-breaking; piloting; hauling; 
removal services; ferry-boat transport; traffic 
information; sightseeing [tourism]; air transport; 
aircraft rental; delivery of goods by mail order; horse 
rental; refloating of ships; salvaging; launching of 
satellites for others; newspaper delivery; guarded 
transport of valuables; bottling services; car parking; 
parking place rental; franking of mail; message 
delivery; rental of warehouses; storage; rental of 
aircraft engines; rescue operations [transport]; 
vehicle breakdown assistance [towing]; pleasure boat 
transport; transport by pipeline; armored-car 
transport; barge transport; transportation logistics; 
freight forwarding; transport brokerage; freighting; 
transport of travellers; taxi transport; transport and 
storage of trash; rental of storage containers; freight 
[shipping of goods]; unloading cargo; porterage; 
underwater salvage; marine transport; shipbrokerage; 
packaging of goods; rental of wheelchairs; freight 
brokerage; escorting of travellers; passenger 
transport; travel arrangement; railway coach rental; 
railway transport; railway truck rental; rental of motor 
racing cars; tram transport; flower delivery; water 
distribution; boat rental; boat storage; boat transport; 
arranging of cruises; water supplying; towing.

ט"ז חשון תשע"ו - 20629/10/2015



 Owners

Name: WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt 
Felelosségu Társaság

Address: BUD Nemzetközi Repülotér, (BUD International 
Airport) 221. ép., H-1185 Budapest, Hungary

(Hungary Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל

Class: 43 סוג: 43

Boarding for animals; rental of temporary 
accommodation; bar services; cafeterias; 
restaurants; rental of cooking apparatus; snack-bars; 
boarding house bookings; hotel reservations; rental 
of transportable buildings; rental of drinking water 
dispensers; canteens; cafés; motels; retirement 
homes; self-service restaurants; day-nurseries 
[crèches]; boarding houses; rental of meeting rooms; 
rental of tents; temporary accommodation 
reservations; accommodation bureaux [hotels, 
boarding houses]; hotels; rental of chairs, tables, 
table linen, glassware; providing campground 
facilities; tourist homes; holiday camp services 
[lodging]; food and drink catering; rental of lighting 
apparatus other than for theatrical sets or television 
studios.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/06/2013, No. 011926201 האיחוד האירופי, 24/06/2013, מספר 011926201

Class: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43

ט"ז חשון תשע"ו - 20729/10/2015



Trade Mark No. 261702 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1187377 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MARCO MAMMOLITI S.P.A.

Address: Corso Lancieri di Aosta, 27, I-11100 AOSTA, 
Italy

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water distribution installations, sanitary installations 
and apparatus, bath and shower fittings, taps and 
mixer taps for sanitary installations, in particular taps 
and mixer taps for showers, bath tubs, wash-hand 
basins, bidets, sinks, toilets, shower heads.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames, shelves, clothes 
hooks.

Class: 21 סוג: 21

Household, kitchen and bathroom utensils and 
containers, in particular soap holders, glass holders 
and glasses, sponge holders, towel rails and rings, 
toilet paper holders, brush holders, liquid soap 
dispensers.

ט"ז חשון תשע"ו - 20829/10/2015



A PEA IN THE POD

Trade Mark No. 261719 מספר סימן

Application Date 27/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cave Springs, Inc.

Address: 2751 Centerville Road, Wilmington, Delaware 
19808, U.S.A.

a corporation of Delaware, USA

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services for women's maternity and 
nursing clothing and accessories, namely, clothing, 
undergarments, scarves, bustiers, capes, cosmetics, 
nursing pads, disposable nursing pads, vitamins and 
nutritional supplements, lactation supplements and 
breast milk enhancing products, cleaning wipes, 
stroller hangers, bra extenders, diaper bags, post-
pregnancy support belts, maternity belts, body 
shapers, and leggings; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית לבגדי הריון ואביזרים לנשים, שהם, 
בגדים, הלבשה תחתונה, צעיפים, גוזיות, שבמיות, קוסמטיקה, 
רפידות הנקה, רפידות הנקה חד פעמיות, ויטמינים ותוספי 

תזונה, תוספי מזון להנקה ומוצרים לשיפור חלב אס, מגבונים 
לניקוי, קולבי עגלה, מרהיבי חזייה, שקיות חיתול, חגורות 
תמיכה לאחר ההריון, חגורות הריון, מעצבי גוף, וחותלות; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                    
                                                                                    

                                                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 20929/10/2015



MOTHERHOOD MATERNITY

Trade Mark No. 261720 מספר סימן

Application Date 27/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cave Springs, Inc.

Address: 2751 Centerville Road, Wilmington, Delaware 
19808, U.S.A.

a corporation of Delaware, USA

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services for women's maternity and 
nursing clothing and accessories, namely, clothing, 
undergarments, scarves, bustiers, capes, cosmetics, 
nursing pads, disposable nursing pads, vitamins and 
nutritional supplements, lactation supplements and 
breast milk enhancing products, cleaning wipes, 
stroller hangers, bra extenders, diaper bags, post-
pregnancy support belts, maternity belts, body 
shapers, and leggings; all included in class 35. 

שירותי חנות קמעונאית לבגדי הריון ואביזרים לנשים, שהם, 
בגדים, הלבשה תחתונה, צעיפים, גוזיות, שבמיות, קוסמטיקה, 
רפידות הנקה, רפידות הנקה חד פעמיות, ויטמינים ותוספי 

תזונה, תוספי מזון להנקה ומוצרים לשיפור חלב אס, מגבונים 
לניקוי, קולבי עגלה, מרהיבי חזייה, שקיות חיתול, חגורות 
תמיכה לאחר ההריון, חגורות הריון, מעצבי גוף, וחותלות; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                    
                                                                                    

                                                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 21029/10/2015



Trade Mark No. 261734 מספר סימן

Application Date 01/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0963424 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI

Address: İstanbul Anadolu Yakasi, Organize Sanayi 
Bölgesi, Gazi Bulvari, No: 7, Tuzla-İstanbul, Turkey

(Turkey Joint-Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Any type of anchors and bolts made of metals and 
metal alloys; any type of brackets and clamps made 
of metals and metal alloys; any type of hanging 
systems made of metals and metal alloys and metal 
accessories thereof.

ט"ז חשון תשע"ו - 21129/10/2015



Trade Mark No. 261747 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Reagents for use in scientific, diagnostic and clinical 
research; diagnostic kits comprised of reagents for 
the detection of disease and medical conditions; 
diagnostic reagents and assays for clinical laboratory 
and research use. 

מגיבים לשימוש במחקר מדעי, דיאגנוסטי וקליני; ערכות אבחון 
המורכבות ממגיבים לאיתור מחלות ומצבים רפואיים; מגיבים 
ובדיקות אבחוניים למעבדות קליניות ולשימוש במחקר.            
                                                                                    

                                                    

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations for clinical or medical 
laboratory use; diagnostic test kits to aid in the 
determination of medical conditions and disease; 
diagnostic preparations for medical purposes; testing 
kits comprised of medical diagnostic reagents and 
assays; reagents and kits comprised primarily of 
reagents for medical, clinical, medical laboratory or 
medical diagnostic use in connection with the 
amplification, analysis, labeling and detection of 
nucleic acids. 

 תכשירים אבחוניים לשימוש במעבדות קליניות או רפואיות; 
ערכות בדיקה אבחוניות לעזרה בקביעת מצבים רפואיים 

ומחלות; תכשירים אבחוניים למטרות רפואיות; ערכות בדיקה 
המכילות מגיבים ובדיקות לאבחון רפואי; מגיבים וערכות 

המכילות בעיקר מגיבים לשימוש רפואי, קליני, רפואי מעבדתי 
או אבחוני רפואי בהקשר להגברה, ניתוח, תיוג ואיתור של 

חומצות גרעין.                                                                  
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 9 סוג: 9

Laboratory equipment and supplies for scientific, 
medical and genetic research; reaction vessels and 
fluidic blocks for preparing and processing biological 
samples, cartridges for preparing and processing 
biological samples, nucleic acid amplifiers and optical 
detectors; computer software, namely, software for 
medical monitoring and analysis of biological and 
medical data; electronic publications; software. 

ציוד ואספקה למעבדות למחקר מדעי, רפואי וגנטי; כלים 
לתגובות ומעצורי נוזלים (Fluidic blocks) להכנה ועיבוד של 
דגימות ביולוגיות, תרמילים להכנה ועיבוד של דגימות ביולוגיות, 
מגברים וגלאים אופטיים של חומצות גרעין; תוכנת מחשב, 
דהיינו, תוכנה לניטור וניתוח רפואי של נתונים ביולוגים 

ורפואיים; פרסומים אלקטרוניים; תוכנות.                              
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 10 סוג: 10

Medical devices; molecular analysis instruments for 
medical diagnosis; apparatus for clinical diagnosis; 
medical equipment, namely, reaction vessels, fluidic 
blocks for preparing and processing biological 
samples, cartridges for preparing and processing 
biological samples, nucleic acid amplifiers and optical 
detectors; surgical and medical equipment, 
apparatus and instruments namely, a device for 
bioanalysis incorporating a cartridge for sample 
preparation, nucleic acid purification, nucleic acid 
amplification, and optical detection. 

התקנים רפואיים; מכשירי ניתוח מולקולארי לאבחון רפואי; 
התקנים לאבחון קליני; ציוד רפואי, דהיינו, כלים לתגובות, 
מעצורי נוזלים (Fluidic blocks) להכנה ועיבוד של דגימות 
ביולוגיות, תרמילים להכנה ועיבוד של דגימות ביולוגיות, 

מגברים וגלאים אופטיים של חומצות גרעין; ציוד רפואי וניתוחי, 
התקנים ומכשירים, דהיינו, התקן לביואנליזה המשלב מחסנית 
להכנת דגימות, טיהור חומצות גרעין, הגברת חומצות גרעין, 
וגלאים אופטיים.                                                              
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 21229/10/2015



 Owners

Name: Cepheid

Address: 904 Carribean Drive, Sunnyvale, 94089, 
California, U.S.A.

Corporation of State of 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

Class: 42 סוג: 42

Clinical and medical laboratory services; medical, 
scientific and technical research services; 
biochemical research and development; chemical 
analysis; medical and scientific research services in 
the field of health care monitoring; pharmaceutical 
research and development; design and development 
of computer hardware and software.

שירותי מעבדה קליניים ורפואיים; שירותי מחקר רפואיים, 
מדעיים וטכניים; מחקר ופיתוח ביוכימיים; ניתוח כימי; שירותי 
מחקר רפואיים ומדעיים בתחום הפיקוח הבריאותי; מחקר 

ופיתוח של רוקחות; עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב.    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 44 סוג: 44

Medical diagnostic testing, monitoring and reporting 
services; medical evaluation services; medical 
services. 

שירותי בדיקות, ניטור ודיווח של אבחונים רפואיים; שירותי 
הערכות רפואיות; שירותים רפואיים.                                    

          

ט"ז חשון תשע"ו - 21329/10/2015



Trade Mark No. 261774 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, 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 חשון תשע"ו - 21429/10/2015



INOVYTEC

Trade Mark No. 261782 מספר סימן

Application Date 02/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Inovytec Medical Solutions Ltd שם: אינוויטק פתרונות רפואיים בע"מ

Address: 3 Hanagar Street, 4501306 Hod Hasharon, 
Israel

כתובת : רח' הנגר 3, הוד השרון, 4501306, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Critical care medical devices; all included in class 10. התקנים רפואיים לטיפול נמרץ; הנכללים כולם בסוג 10.           
    

ט"ז חשון תשע"ו - 21529/10/2015



Trade Mark No. 261783 מספר סימן

Application Date 02/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Inovytec Medical Solutions Ltd שם: אינוויטק פתרונות רפואיים בע"מ

Address: 3 Hanagar Street, 4501306 Hod Hasharon, 
Israel

כתובת : רח' הנגר 3, הוד השרון, 4501306, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Critical care medical devices; all included in class 10. התקנים רפואיים לטיפול נמרץ; הנכללים כולם בסוג 10.           
    

ט"ז חשון תשע"ו - 21629/10/2015



Trade Mark No. 261798 מספר סימן

Application Date 15/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1187560 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YEKALON INDUSTRY, INC.

Address: 3rd Floor, Jinxiu Building,Wenjin Mid Road, 
Luohu Distrct, Shenzhen, Guangdong, People's Republic 
of China

(P.R. China a 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: 19 סוג: 19

Plywood; floor boards; fiberboard; granite; marble; 
artificial stone; plasterboard; glass tiles; doors, not of 
metal; safety glass.

ט"ז חשון תשע"ו - 21729/10/2015



Trade Mark No. 261828 מספר סימן

Application Date 07/01/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1187888 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

 Insurance guarantees; personal insurance services; 
insurance for businesses; travel insurance; mobile 
phone insurance; tablet insurance; laptop and 
computer insurance information and advice relating 
to finance and insurance;; financial transfers, 
transactions services; financial information and 
advice relating to tariffs; information and advice 
relating to finance and insurance; financial payment 
services; money transfer services utilising electronic 
cards; bank card, credit card, debit card and 
electronic payment card services; instalment credit 
financing; instalment loan financing; credit leasing; 
credit services; hire purchase financing; arranging 
hire purchase; provision of funds for hire purchase 
and for leasing; payment processing services; 
electronic payment services; automated payment 
services; payment collection agencies; processing of 
payment transactions via the Internet; money transfer 
services; electronic funds transfer services; bill 
payment services; information and advice relating to 
real estate affairs; real estate agency services. ;; 
issuing of tokens of value in relation to customer 
loyalty schemes; information and advisory services 
relating to the aforesaid services; information and 
advisory services relating to the aforesaid services 
provided on-line from a computer database or the 
Internet; information and advisory services relating to 
the aforesaid services provided over a 
telecommunications network.

ט"ז חשון תשע"ו - 21829/10/2015



 Owners

Name: O2 Holdings Limited

Address: 260 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, 
United Kingdom

(England & Wales Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Class: 41 סוג: 41

Education services; educational seminars; 
educational information; arrangement of training 
courses; arranging and conducting of educational 
activities and workshops; arranging and conducting 
of meetings in the field of education;; provision of 
online training; provision of online tutorials; providing 
of online electronic publications; distance learning 
services; vocational skills training; interactive 
entertainment services; electronic games services 
provided by means of any communications network; 
entertainment and information services provided by 
means of telecommunication networks; news 
reporting services; television entertainment services; 
entertainment by Internet protocol television; 
provision of entertainment by means of television and 
Internet protocol television; casino services; ticket 
reservations for entertainment, publication of online 
guide books, travel maps, city directories and listings, 
not downloadable; organisation and arranging of 
musical events; entertainment club services; 
discotheque services; presentation of live 
performances; night clubs; rental of music venues 
and stadiums; sporting and cultural events; ticket 
information services for entertainment, sporting and 
cultural events; ticket agency services; information 
and advisory services relating to the aforesaid; 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services provided on-line from a computer 
database or the Internet; information and advisory 
services relating to the aforesaid services provided 
over a telecommunications network.

ט"ז חשון תשע"ו - 21929/10/2015



Trade Mark No. 261873 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1188472 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric machines for household and industrial 
purposes in the field of food and health,namely 
machines and apparatus for preparing food and 
beverages, namely for chopping, splitting, milling, 
crushing, grating, mixing, beating, stirring, 
emulsifying and kneading; electric kitchen machines; 
electric blenders with integrated cooking function as 
well as integrated functions for mincing, grinding and 
weighing; accessories for the aforesaid goods; 
electric knives, bread cutting machines, electric can 
openers, aerated-beverage making machines.

Class: 9 סוג: 9

Operating system programs, recorded, for 
computers, software and computer hardware, 
computer software (recorded), downloaded software, 
software (recorded), computer software 
(downloaded); computer software for use of electric 
apparatus for household purposes in the field of food 
and health; electronic publications, downloadable 
and/or on data carriers; magnetic data carriers, 
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; cases for mobile 
telephones.

Class: 11 סוג: 11

Electric cooking utensils; electric cooking apparatus, 
accessories for the aforesaid goods, electric 
microwave oven apparatus; electric grills, electric 
yogurt makers, electric machines for making edible 
ices, beverage-cooling apparatus; machines for 
baking bread, electric deep fryers, toasters.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made of these 
materials, included in this class; printed matter 
(printing products); instructional or teaching material 
(except apparatus); periodicals; books; receipts.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils, namely strainers; 
containers for household or kitchen use (not of 
precious metal) ; household containers for the 
storage of food and drinks; cooking pots; bowls;  
containers (not of precious metal or coated therewith) 
for baking and cooking; accessories for the aforesaid 
goods included in this class; heat insulated 
containers for beverages, vessels of metal for making 
ices and iced drinks.

ט"ז חשון תשע"ו - 22029/10/2015



Class: 35 סוג: 35

Marketing study; market analyses; advice and 
business organization advice; preparation and 
conclusion of commercial transactions for others; 
negotiating or awarding contracts for the purchase 
and sale of goods; opinion polling; advertising 
surveys; dissemination (distribution) of samples; 
advertising; 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, 
management and direction; publication of advertising 
texts; merchandising services; public relations; 
arranging and conducting of advertising events, 
arranging exhibitions for advertising and advertising 
purposes; advertising planning and design services; 
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 
classes 7,8,9,11, 16,18,21,24, 25, 28, 29, 30 and 32 
aforementioned; direct sales services relating to 
classes 7,8,9,11, 16,18,21,24, 25, 28, 29, 30 and 32 
aforementioned; on-line sales.

Class: 41 סוג: 41

Advisers' services on training and further training; 
arranging and conducting of conventions, seminars 
and workshops all for the purpose of training and 
further training; organizing, arranging and conducting 
of internships alongside training courses; practical 
training (demonstration); arranging and conducting of 
colloquiums; advisers' services on training and 
further training; organization of sporting and cultural 
events; arranging exhibitions, shows, congresses and 
symposiums; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; provision of non-
downloadable electronic publications; desktop 
publishing (publication using computers); publication 
of texts (other than advertising texts); publication of 
printed matter and editing in electronic format also on 
the Internet; publication of periodicals and books in 
electronic format, also on the Internet; publication of 
electronic books and journals on-line; videotape film 
production.

ט"ז חשון תשע"ו - 22129/10/2015



 Owners

Name: Vorwerk International AG

Address: Verenastrasse 39, CH-8832 Wollerau, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 חשון תשע"ו - 22229/10/2015



Trade Mark No. 261885 מספר סימן

Application Date 17/06/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1188606 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Colombia No. 468472 קולומביה מספר: 468472

Dated 22/08/2013 (Section 16) מיום 22/08/2013 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 
S.A. - FIDUCOLDEX actuando como vocera del 
Fideicomiso de Promoción de Exportaciones - 
PROEXPORT COLOMBIA - SEGMENTO MARCA PAÍS 
PROEXPORT COLOMBIA

Address: Carrera 6 # 77-42, Bogota-D.C. 110221, 
Colombia

(COLOMBIA Sociedad de servicios financieros de 
economía mixta indirecta)

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: 41 סוג: 41

Organization, either directly or in partnership with 
others, of entertainment, cultural, recreational and 
sporting activities; organization of exhibitions, 
congresses, seminars, workshops for promotion of 
the country's image.

ט"ז חשון תשע"ו - 22329/10/2015



Trade Mark No. 261893 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1188691 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE 
S.A.R.L.

Address: 4, place de Paris, L-2314 Luxembourg, 
Luxembourg

(Societe a responsabilite limitee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, 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; perfumes, toilet waters, eau de Cologne, 
deodorants for the body; essential oils; soaps, 
cleansing milks for toilet purposes; cosmetic 
preparations, creams, gels, milks, lotions, masks, 
pomades and powders for skin care; cosmetic anti-
wrinkle products; cosmetic lip-care products; 
cosmetic sunscreen products, cosmetic sun-tanning 
preparations, cosmetic after-sun products; cosmetics 
for slimming; depilatory products; hair products, 
namely hair and scalp care preparations; cosmetic 
preparations for baths; make-up and make-up 
removing products; shaving preparations and after-
shave preparations; wipes and tissues impregnated 
with cosmetic lotions.

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

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

France, 25/04/2013, No. 13 4 000 771 צרפת, 25/04/2013, מספר 771 000 4 13

Class: 3 סוג: 3

ט"ז חשון תשע"ו - 22429/10/2015



Trade Mark No. 261900 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1188749 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of ophthalmic, otolaryngological, 
respiratory, dermatological, oncological, 
cardiological, gastroenterological conditions, 
disorders, and diseases; sanitary preparations for 
medical purposes; food supplements for humans and 
animals; disinfectants for sanitary purposes; 
disinfectants.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, surveying, photographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking and supervising, life-
saving and teaching apparatus and instruments, all of 
the goods for ophthalmic, respiratory, 
otolaryngological, and wound care purposes.

Class: 10 סוג: 10

Surgical instruments and apparatus; medical 
instruments and apparatus, namely, devices for 
treatment of biomedical waste; orthopedic apparatus 
and instruments for diagnostic and therapeutic use; 
suture material. 

Class: 44 סוג: 44

physician services; providing medical information; 
providing information, news and commentary in the 
field of medicine; providing medical information, 
consultancy and advisory services; provision of 
medical services via the internet or 
telecommunication networks; provision of medical 
services in hospitals and clinics; 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)

Switzerland, 07/08/2013, No. 650732 שוויץ, 07/08/2013, מספר 650732

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 22529/10/2015



Conditions/Disclaimers

The cross in the trademark shall be neither white on 
a red background nor red on a white background; nor 
shall it be reproduced in any other color that may be 
confused with the Swiss cross or the emblem of the 
Red Cross.

 Owners

Name: Sentiss AG

Address: c/o Pfister Treuhand AG, Bankstrasse 4, CH-
8610 Uster, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

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

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44

ט"ז חשון תשע"ו - 22629/10/2015



Trade Mark No. 261901 מספר סימן

Application Date 02/03/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0598315 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Hosiery and elastic knitted and woven articles (also 
with synthetic elastomers) for medical use, namely 
compression segments for all parts of the body or for 
all the body such as compressive stockings, 
compressive tights, compressive sleeves, 
compressive gloves, compressive parts for hands, 
compressive parts for fingers, compressive bandages 
for the head, compressive thoracic bandages, 
compressive panties, compressive elbow bandages, 
compressive wrist bandages, compressive tibiotarsal 
bandages, compressive knee bandages, 
compressive calf pieces, compressive thigh-calf 
pieces, compressive thigh-knee pieces, compressive 
stump stockings and compressive stump tights; 
thrombosis stockings, thrombosis tights, support 
stockings for medical use, support tights for medical 
use; thermal bandage segments for medical use in 
the form of thermal
sleeves, shoulder warmers, chest warmers, back 
warmers, kidney pads, thermal belts, thermal 
kneepads, foot warmers, thermal wristbands, gloves 
and stump stockings.

Class: 25 סוג: 25

Knitwear, non-medical stockings, tights, non-medical 
support stockings, non-medical support tights, non-
medical stump stockings, underwear.

ט"ז חשון תשע"ו - 22729/10/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Julius Zorn GbmH

Address: Juliusplatz 1, 86551 Aichach, Germany

(Gesellschaft mit beschränkter Haftung (public limited 
company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

ט"ז חשון תשע"ו - 22829/10/2015



Trade Mark No. 261921 מספר סימן

Application Date 05/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: BYBA BABY FOOD FACTORY, S.L.

Address: Baleares, 3, Ribarroja (Valencia), 46394, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

 Wholesaling and retailing in shops, and via Global 
computer networks, of food product and drinks; 
Import and export agency services; Franchises, 
namely consultancy and assistance in the 
management, organisation and promotion of 
business relating to commercial or industrial business 
management assistance; all included in class 35

סיטונאות וקמעונאות של מוצרי מזון ושתייה בחנויות, וברשתות 
מחשבים עולמיות; שירותי סוכנות ייבוא וייצוא; זיכיונות, דהיינו 
ייעוץ ועזרה בניהול, ארגון וקידום עסק הנוגע לסיוע בניהול 

עסקי מסחרי או תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 35                   
                                                                                    
                                                                                    

                                          

ט"ז חשון תשע"ו - 22929/10/2015



PLEKNA

Trade Mark No. 261929 מספר סימן

Application Date 05/01/2014 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: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                         

ט"ז חשון תשע"ו - 23029/10/2015



Trade Mark No. 261939 מספר סימן

Application Date 06/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mitac International Corp. 

Address: 1 R & D Road 2, Hsinchu Hsien, Hsinchu 
Science-Based Industrial Park, Taiwan (Republic of 
China)

(a corporation incorporated under the laws of Taiwan)

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

Camcorders; cameras; sound recorders; radios; 
image recording devices; time recording devices; 
radio detection and ranging (RADAR); radar 
detectors; computer software; computer software for 
planning route; personal computing devices; network 
cards; local wireless network cards; hand-free 
handsets for navigational devices; holders for 
navigational devices; belts for fixing navigational 
devices; covers for protecting navigational devices; 
satellite navigational system, namely, a global 
positioning system (GPS); auto-electronic 
navigational systems; satellite global positioning 
receivers; navigational systems for tracking and 
tracing vehicles and ships; portable multimedia 
players; multimedia players; digital media adaptors; 
sensors having wireless radio transmission capability 
for transmitting data; pedometers; speedometers; 
altimeters; barometers; directional compasses; 
velocimeters;frequency stabilizers; gradient 
indicators; software and apparatus for measuring 
distance; software and apparatus for finding location; 
software and apparatus for measuring altitude; 
software for measuring speed; software for indicating 
direction; all included in class 9.

מצלמות וידאו; מצלמות; מקליטי קול; רדיו; מכשירי הקלטת 
תמונה; מכשירי הקלטת זמן; מגלה כיוון ומרחק ( מכ"מ ); גלאי 
רדאר; תוכנות מחשב; תוכנת מחשב לתכנון נתיב; מכשירי 

מחשוב אישי; כרטיסי רשת; כרטיסי רשת אלחוטיים מקומיים; 
מעמדים למכשירי ניווט ; מחזיקים למכשירי ניווט; חגורות 

לקיבוע מכשירי ניווט; כיסויים להגנה על מכשירי ניווט; מערכת 
ניווט לווינית, שהיא, מערכת איכון עולמית (ג'י.פי.אס); מערכות 
ניווט אלקטרונית אוטומטית; מקלטי מיקום גלובליים לוויניים; 
מערכות ניווט למעקב ואיתור כלי רכב ואוניות; נגני מולטימדיה 
ניידים; נגני מולטימדיה; מתאמי מדיה דיגיטליים; חיישנים בעלי 
יכולת שידור רדיו אלחוטי להעברת נתונים; מדי צעדים; מדי 
מהירות; מדי גובה; מדי לחץ; מצפני הכוונה; מד מהירות; 
מייצבי תדר; מחווני שיפוע; תוכנה והתקנים למדידת מרחק; 

תוכנה והתקנים למציאת מיקום; תוכנה והתקנים למדידת גובה; 
תוכנה למדידת מהירות; תוכנה לציון כיוון; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ז חשון תשע"ו - 23129/10/2015



Trade Mark No. 261985 מספר סימן

Application Date 30/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yossi Batito שם: יוסי בטיטו

Address: Shoshanim 1, Nathrat Elit, Israel כתובת : שושנים 1/30, נצרת עלית, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lior Levy, Advocate

Address: Beilinson 15 St., Kiryat Hamin, Israel

שם: ליאור לוי משרד עורכי דין

כתובת : בילינסון 15, ת.ד. 415, קרית חיים, 26101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages. משקאות כהליים.             

ט"ז חשון תשע"ו - 23229/10/2015



Trade Mark No. 261994 מספר סימן

Application Date 08/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

Address: Cleveland, Ohio, U.S.A.

(Ohio 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: 4 סוג: 4

Lubricants. חומרי סיכה.

ט"ז חשון תשע"ו - 23329/10/2015



RACKSPACE

Trade Mark No. 262001 מספר סימן

Application Date 08/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rackspace US, Inc.

Address: 1 Fanatical Place, City of Windcrest, San 
Antonio, Texas, 78218, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 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

Customer assistance services, namely, providing a 
comprehensive level of assistance to customers 
when they have a business problem or concern in the 
field of cloud computing; business assistance, 
advisory, and consulting services, namely, helping 
businesses and organizations solve business 
problems and make business decisions in the field of 
cloud  computing.

שירותי סיוע ללקוחות, דהיינו, אספקת סיוע מקיף ללקוחות 
הנתקלים בבעיה אן שאלה עסקית בתחום בתחום מחשוב ענן, 
סיוע עסקי, ייעוץ והיוועצות, דהיינו, סיוע לעסקים ולארגונים 

בפתרון בעיות עסקיות וביצוע החלטות עסקיות בתחום מחשוב 
ענן.                                                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                      

ט"ז חשון תשע"ו - 23429/10/2015



Trade Mark No. 262012 מספר סימן

Application Date 26/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alobbys Ltd. שם: הלוביז בע"מ

Address: 19 David Saharov St., Rishon Letsiyon, 
7570723, Israel

כתובת : דוד סחרוב 19, ראשון לציון, 7570723, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

Address: 154 Menachem Begin, P.O.B. 18253, Tel Aviv, 
61182, Israel

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, ת.ד. 18253, תל אביב, 61182, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable mobile applications for making 
interactive real time purchase decision and for 
matching sellers and potential purchasers of goods 
and services; all included in class 9.           

יישומים ואפליקציות למכשירים ניידים הניתנים להורדה לשם 
קבלת החלטות רכישה ולצורך קישור בין המוכרים ורוכשים 

פוטנציאליים של סחורות ושירותים בצורה אינטראקטיבית ובזמן 
אמת; הנכללים כולם בסוג 9.

ט"ז חשון תשע"ו - 23529/10/2015



Trade Mark No. 262054 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1189025 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Scott Technologies, Inc.

Address: 4700 Exchange Court, Suite 300, Boca Raton 
FL 33431, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Thermal imaging cameras.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 25/11/2013, No. 86127991 ארה"ב, 25/11/2013, מספר 86127991

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 23629/10/2015



Trade Mark No. 262056 מספר סימן

Application Date 13/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1189058 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lucio Santoro and Meera Santoro trading as 
SANTORO LICENSING

Address: Rotunda Point, 11 Hartfield Crescent, 
Wimbledon, London SW19 3RL, United Kingdom

(United Kingdom Partnership)

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: 16 סוג: 16

Greeting cards; postcards; mini greeting cards; 
notelets; gift wrapping paper; art prints; art prints on 
canvas; book marks; paper badges; posters; rubber 
stamps; stamp pads; printing blocks; diaries; 
calendars; notebooks; notepads; fabric covered 
notebooks; address books; assignment note books; 
agendas; lever arch file folders; ring binders; paper 
folders; paper door hangers; memo pads; 
sketchbooks; stationery sets comprised of paper 
notebooks, paper, envelopes, pens, pencils, drawing 
rulers, erasers, sold together as a unit; pencil tins; 
fabric pencil cases; erasers; pens; pencils; fountain 
pens; ballpoint pens; gel roller pens; pencil 
sharpeners; artists materials, namely, paintbrushes; 
crayon pastels; colouring pens; photo albums; paper 
gift bags; cardboard storage boxes; cardboard gift 
boxes; stationery and document portfolio; zip around 
binders; wall stickers; stickers; albums for stickers; 
address labels; Printed materials, namely, novels and 
series of fiction books and short stories featuring 
characters.

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; suitcases; school bags; 
shopping bags; fashion bags; handbags; backpacks; 
clutch purses; wallets; umbrellas; parasols.

ט"ז חשון תשע"ו - 23729/10/2015



Trade Mark No. 262066 מספר סימן

Application Date 27/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1189101 מספר סימן בינלאומי

 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: 35 סוג: 35

Sales representatives services in the field of multi-
function point of sale credit and debit card processing 
equipment and supplies.

Class: 36 סוג: 36

Electronic payment and financial transaction and 
processing and information management services, 
namely, electronic cash transactions and providing 
electronic processing of credit card, debit card, gift 
card and loyalty card transactions and electronic 
payments via a global computer network.

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

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

U.S.A., 15/07/2013, No. 86010274 ארה"ב, 15/07/2013, מספר 86010274

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36
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Trade Mark No. 262068 מספר סימן

Application Date 24/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1189116 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Optical, optronic, optico-mechanical apparatus, 
systems, equipment and sets for medical purposes; 
apparatus and instruments for diagnosis for medical 
use, including ophthalmic diagnostic apparatus for 
examining the ocular fundus, installations for cardiac 
diagnosis; apparatus for use in ophthalmology, 
ophthalmometers; opthalmoscopes; X-ray apparatus 
and instruments for medical purposes; filters for 
ultraviolet rays, for medical purposes; medical 
apparatus and instruments for anesthesia; neonatal 
apparatus; devices, apparatus and instruments for 
optical, radiological, electronic nanoscopy and 
microscopy for medical purposes; medical and 
veterinary apparatus and instruments, blood analysis 
apparatus; anaesthetic apparatus; apparatus for 
artificial respiration; apparatus for the treatment of 
deafness; testing apparatus for medical use; 
diagnostic apparatus for medical use; resuscitation 
apparatus; physiotherapy apparatus; hearing aids for 
the deaf; vibromassage apparatus; defibrillators; 
incubators for medical purposes; incubators for 
babies; heart pacemakers; lasers for medical use; 
lamps for medical use; quartz lamps for medical use; 
ultraviolet ray lamps for medical purposes; intraocular 
prostheses [lenses] for surgical implantation; 
mattresses for medical use; ophthalmometers; 
ophthalmoscopes, sphygmomanometers; pulse 
meters; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; respirators for artificial respiration; 
stethoscopes; thermometers for medical use; filters 
for ultraviolet rays, for medical purposes; 
electrocardiographs; electrodes for medical use.

Class: 11 סוג: 11

Lighting systems for medical, including surgical, 
purposes; lamp glass; lighting apparatus for 
automobiles; filters [parts of household or industrial 
installations]; sanitary apparatus and installations; 
disinfectant apparatus; safety lamps; light bulbs for 
directional signals for vehicles; laboratory lamps; 
miners' lamps; chandeliers; luminous house 
numbers; stoves; lamp reflectors; vehicle reflectors; 
room lighting; lighting apparatus and installations; 
sanitary apparatus and installations; light-emitting 
diodes [LED] lighting apparatus; anti-dazzle devices 
for automobiles, vehicles [lamp fittings]; diving lights; 
light diffusers; lamps; lighting installations for air 
vehicles; lamp glasses; sterilizers; vehicle headlights; 
lights for vehicles; lanterns for lighting.
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Class: 21 סוג: 21

Special goods of glass, porcelain and earthenware; 
plate glass (raw material); fiberglass thread, not for 
textile use; vitreous silica fibers [fibres], not for textile 
use; opaline glass; glass wool other than for 
insulation; fiberglass other than for insulation or 
textile use; glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes; containers for household or 
kitchen use; glass jars [carboys]; heat-insulated 
containers; works of art made of glass; fiberglass 
thread, not for textile use; tableware; services 
[dishes]; glass for vehicle windows [semi-finished 
product]; plate glass [raw material]; opal glass; glass 
incorporating fine electrical conductors; enameled 
glass; glass, unworked or semi-worked, except 
building glass; fiberglass other than for insulation or 
textile use; molds [kitchen utensils].

Class: 35 סוג: 35

Commercial information agencies; business inquiries; 
expert business reports; compilation of statistics; 
import-export agencies; organization of import-export 
transactions; cost price analysis; business 
management and organization consultancy; 
professional business consultancy; consulting, 
expertise, evaluation, studies on business and 
commercial operations; consulting and studies in the 
field of business, including business management 
and organization; public relations; outsourcing 
services [business assistance]; business appraisals; 
evaluation of goods with the exception of the 
evaluation of real estate, works of art, antiques, 
jewelry, medals, stamp collections; collection and 
systemisation of information into computer 
databases;  rental of advertising space; auditing; 
computer file management; efficiency experts; 
demonstration of goods; opinion polling; marketing 
study; business information; compilation of statistics; 
business investigations; market research; personnel 
recruitment; news clipping services; organization of 
exhibitions, trade fairs for commercial or advertising 
purposes; data search in computer files for others; 
commercial or industrial management assistance; 
auctioneering; on-line advertising on a computer 
network; advertising mail; business management of 
hotels.
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Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of automobiles; installation, 
parametrization and repair of optical, optronic and 
optico-mechanical apparatus, systems and sets; 
repair or maintenance of machines and apparatus for 
the production of glass; information on the 
installation, parametrization and repair of optical, 
optronic and optico-mechanical apparatus, systems 
and sets; repair or maintenance of optical machines 
and apparatus; information on repair or maintenance 
of optical machines and instruments; construction; 
repair; installation services; asphalting; restoration of 
used or partially destroyed machines; building 
sealing; airplane maintenance and repair; motor 
vehicle maintenance and repair; repair of 
photographic apparatus; warehouse construction and 
repair; cleaning of buildings [interior]; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
installation, maintenance and repair of machinery.

Class: 42 סוג: 42

Technical project study; engineering; testing of 
optical, optronic and optico-mechanical apparatus, 
systems and sets; fundamental and applied research 
in the field of construction of laser and optronic 
apparatus; development of systems for the 
automation and protection of energetic objects; 
technology development in relation to medical 
equipment and technology, laser and optronic 
technical innovation, thermovision, optical, optronic 
and laser technology, other high-tech products for 
civil and military use; construction drafting; Scientific 
and technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research 
services; industrial design; graphic arts designing 
services; computer virus protection services; 
technical project study; engineering; software 
installation; testing of materials; research in the field 
of environmental protection; mechanical research; 
research and development of new products for 
others; technical research; updating of software; 
remote monitoring of computer systems; 
maintenance of computer software; digitization of 
documents [scanning]; programming for computers; 
packaging design services; scientific laboratory 
services; styling [industrial design]; surveying 
[engineering work].

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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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Russian Federation, 08/11/2012, No. 2012738793 רוסיה, 08/11/2012, מספר 2012738793

Class: 10 סוג: 10

Medical and veterinary apparatus and instruments, 
blood analysis apparatus; anaesthetic apparatus; 
apparatus for artificial respiration; apparatus for the 
treatment of deafness; testing apparatus for medical 
use; diagnostic apparatus for medical use; 
resuscitation apparatus; physiotherapy apparatus; 
hearing aids for the deaf; vibromassage apparatus; 
defibrillators; incubators for medical purposes; 
incubators for babies; heart pacemakers; lasers for 
medical use; lamps for medical use; quartz lamps for 
medical use; ultraviolet ray lamps for medical 
purposes; intraocular prostheses [lenses] for surgical 
implantation; mattresses for medical use; 
ophthalmometers; ophthalmoscopes, 
sphygmomanometers; pulse meters; massage 
apparatus; esthetic massage apparatus; respirators 
for artificial respiration; stethoscopes; thermometers 
for medical use; filters for ultraviolet rays, for medical 
purposes; electrocardiographs; electrodes for medical 
use.

Class: 11 סוג: 11

Sanitary installations and lighting apparatus; 
disinfectant apparatus; safety lamps; light bulbs for 
directional signals for vehicles; laboratory lamps; 
miners' lamps; chandeliers; luminous house numbers; 
stoves; lamp reflectors; vehicle reflectors; room 
lighting; lighting apparatus and installations; sanitary 
apparatus and installations; light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus; anti-dazzle devices for 
automobiles, vehicles [lamp fittings]; diving lights; 
light diffusers; lamps; lighting installations for air 
vehicles; lamp glasses; sterilizers; vehicle headlights; 
lights for vehicles; lanterns for lighting.

Class: 21 סוג: 21

Glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes; containers for household or kitchen 
use; glass jars [carboys]; heat-insulated containers; 
works of art made of glass; fiberglass thread, not for 
textile use; tableware; services [dishes]; glass for 
vehicle windows [semi-finished product]; plate glass 
[raw material]; opal glass; glass incorporating fine 
electrical conductors; enameled glass; glass, 
unworked or semi-worked, except building glass; 
fiberglass other than for insulation or textile use; 
molds [kitchen utensils].
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Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; rental of advertising 
space; auditing; computer file management; efficiency 
experts; demonstration of goods; opinion polling; 
marketing study; business information; compilation of 
statistics; business investigations; market research; 
personnel recruitment, press review services; 
organization of exhibitions, trade fairs for commercial 
or advertising purposes; data search in computer files 
for others; commercial or industrial management 
assistance; auctioneering; on-line advertising on a 
computer network; advertising mail; business 
management of hotels.

Class: 37 סוג: 37

Construction; repair; installation services; asphalting; 
restoration of used or partially destroyed machines; 
building sealing; airplane maintenance and repair; 
motor vehicle maintenance and repair; repair of 
photographic apparatus; warehouse construction and 
repair; cleaning of buildings [interior]; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
installation, maintenance and repair of machinery.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; industrial design; graphic arts 
designing services; computer virus protection 
services; technical project study; software installation 
engineering; testing of materials; research in the field 
of environmental protection; mechanical research; 
research and development of new products for 
others; technical research; updating of software; 
remote monitoring of computer systems; maintenance 
of computer software; digitization of documents 
[scanning]; programming for computers; packaging 
design services; scientific laboratory services; styling 
[industrial design]; surveying [engineering work].

Russian Federation, 10/12/2012, No. 2012742939 רוסיה, 10/12/2012, מספר 2012742939

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments; artificial limbs; 
endoprostheses; artificial eyes and dentures; 
orthopedic products; suture materials; optical, 
optronic, optico-mechanical apparatus, systems, 
equipment and sets for medical purposes; apparatus 
and instruments for diagnosis for medical use, 
including ophthalmic diagnostic apparatus for 
examining the ocular fundus, installations for cardiac 
diagnosis; apparatus for use in ophthalmology, 
ophthalmometers; opthalmoscopes; X-ray apparatus 
and instruments for medical purposes; filters for 
ultraviolet rays, for medical purposes; medical 
apparatus and instruments for anesthesia; neonatal 
apparatus; devices, apparatus and instruments for 
optical, radiological, electronic nanoscopy and 
microscopy for medical purposes.
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Class: 11 סוג: 11

Lighting systems for medical, including surgical, 
purposes; lamp glass; lighting apparatus for 
automobiles; filters [parts of household or industrial 
installations].

Class: 21 סוג: 21

Special goods of glass, porcelain and earthenware; 
plate glass (raw material); fiberglass thread, not for 
textile use; vitreous silica fibers, not for textile use; 
opaline glass; glass wool other than for insulation; 
fiberglass other than for insulation or textile use.

Class: 35 סוג: 35

Commercial information agencies; business inquiries; 
expert business reports; compilation of statistics; 
import-export agencies; organization of import-export 
transactions; cost price analysis; business 
management and organization consultancy; 
professional business consultancy; consulting, 
expertise, evaluation, studies on business and 
commercial operations; consulting and studies 
relating to business, including business management 
and organization; public relations; outsourcing 
services [business assistance]; business appraisals; 
evaluation of goods with the exception of the 
evaluation of real estate, works of art, antiques, 
jewelry, medals, stamp collections; collection and 
systemisation of information into computer databases.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of automobiles; installation, 
parametrization and repair of optical, optronic and 
optico-mechanical apparatus, systems and sets; 
repair or maintenance of machines and apparatus for 
the production of glass; information on the 
installation, parametrization and repair of optical, 
optronic and optico-mechanical apparatus, systems 
and sets; repair or maintenance of optical apparatus 
and machines; information on the repair or 
maintenance of optical apparatus and machines.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; technical project study; engineering; testing 
of optical, optronic and optico-mechanical apparatus, 
systems and sets; fundamental and applied research 
in the field of construction of laser and optronic 
apparatus; development of systems for the 
automation and protection of energetic objects; 
technology development in relation to medical 
equipment and technology, laser and optronic 
technical innovation, thermovision, optical, optronic 
and laser technology, other high-tech products for 
civil and military use; construction drafting.
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Conditions/Disclaimers

The word 'Shvabe' and the oval, similar to the Slavic 
letter

 Owners

Name: Société anonyme de type ouvert "Shvabe"

Address: oul. Vostotchnaya, 33b, RU-620100 
Ekaterinbourg, Russian Federation

(RU Société anonyme de type ouvert)
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Trade Mark No. 262082 מספר סימן

Application Date 04/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1181401 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2121410 ארה"ב מספר: 2121410

Dated 16/12/1997 (Section 16) מיום 16/12/1997 (סעיף 16) 

 Owners

Name: JOHN MIDDLETON CO.

Address: 475 North Lewis Road, Limerick PA 19468, 
U.S.A.

(Pennsylvania, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigars and pipe tobacco.
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IBOOKS STORE

Trade Mark No. 262084 מספר סימן

Application Date 10/01/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

New Zealand No. 990945 ניו זילנד מספר: 990945

Dated 12/07/2013 (Section 16) מיום 12/07/2013 (סעיף 16) 

 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: 35 סוג: 35

Retail store services, featuring electronic publications 
provided via the Internet and other communications 
networks; retail store services in the field of books, 
magazines, periodicals, newsletters, journals and 
other publications on a wide range of topics of 
general interest, provided via the Internet and other 
communications networks; retail store services 
featuring electronic publications for use on handheld 
mobile digital electronic devices and other consumer 
eletronics; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית, הכוללים פרסומים אלקטרוניים 
המסופקים באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; 
שירותי חנות קמעונאית בתחום הספרים, מגזינים, כתבי עת, 
עלונים, ג'ורנלים ופרסומים אחרים על מגוון רחב של נושאים 
בעלי עניין כללי, המסופקים באמצעות האינטרנט ורשתות 

תקשורת אחרות; שירותי חנות קמעונאית, הכוללים פרסומים 
אלקטרוניים לשימוש במכשירים כף יד דיגיטאליים אלקטרוניים 
ואלקטרוניקת צרכן אחרות; הנכללים כולם בסוג 35.               
                                                                                    
                                                                                    

                  

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

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

Jamaica, 12/07/2013, No. 63048 ג'מאייקה, 12/07/2013, מספר 63048

Class: 35 סוג: 35
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JUST BORN

Trade Mark No. 262112 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Triboro Quilt Manufacturing Corporation

Address: 172 South Broadway, White Plains, New York, 
NY 10605, U.S.A.

A New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Blankets, comforters, crib sheets, towels; all included 
in class 24

שמיכות, שמיכות פוך, סדינים לעריסה, מגבות; הנכללים כולם 
בסוג 24           
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Trade Mark No. 262150 מספר סימן

Application Date 15/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Gemstones, pearls and precious metals, and 
imitations thereof; jewellery; time instruments, 
namely, clocks, alarm clocks, and watches; time 
instruments; other articles of precious metals and 
precious stones, and imitations thereof; statues and 
figurines of precious metal; ornaments, namely, of 
precious metal in the nature of jewellery; jewellery 
ornaments; jewellery boxes and watch boxes; 
Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; horological and chronometric 
instruments; watches; clocks; imitation jewellery; 
alarm clocks; bracelets; brooches; necklaces; rings; 
earrings; chains; tie clips; tie pins; charms; cuff links; 
diamonds; diamond jewellery; pearl jewellery; 
jewellery made from precious stones; ornaments of 
precious metals; ornamental pins; cases for jewellery 
and watches; key rings; medals; straps for 
wristwatches; watch chains; watch cases; and parts 
and fittings of all the aforesaid goods; all included in 
class 14

אבני חן, פנינים ומתכות יקרות, וחיקוייהם; תכשיטים; מכשירי 
מדידת זמן, דהיינו, שעונים, שעונים מעוררים ושעוני יד; פריטים 

אחרים עשויים ממתכות יוקרה ואבני חן וחיקוייהם; פסלים 
ופסלונים ממתכת אצילה; קישוטים (עיטורים) דהיינו, ממתכנות 

יקרות בצורת תכשיטים; קישוטים; קופסאות לתכשיטים 
ושעונים; מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות 
יקרות או המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; 
שעונים ומכשירים כרונומטרים; שעוני יד; שעונים; תכשיטים 
מלאכותיים; שעונים מעוררים; צמידים; סיכות נוי; ענקים; 
טבעות; עגילים; שרשראות; מהדקי עניבה; סיכות עניבה; 
קמיעים; חפתים; יהלומים; תכשיטים מיהלומים; תכשיטים 

מפנינים; תכשיטים העשויים מאבנים יקרות; קישוטים מאבנים 
יקרות; סיכות קישוט; תיבות לתכשיטים ושעונים; מחזיקי 
מפתחות; עיטורים; רצועות לשעוני יד; שרשראות לשעונים; 
תיבות לשעונים; חלפים ואביזרים לכל המוצרים שלעיל; 

הנכללים כולם בסוג 14                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט"ז חשון תשע"ו - 24929/10/2015



Class: 18 סוג: 18

Bags for jewellery and watches; sausage skins and 
imitations thereof; umbrellas and parasols; walking 
sticks; luggage, bags, wallets and other carriers, 
namely, carriers for suits, for shirts and for dresses; 
leather and imitation leather, pelts and hides, and 
goods made thereof; saddlery, whips and animal 
apparel; animal skins; trunks and travelling bags; 
harness and saddler; bags; handbags; travel cases; 
luggage; trunks and travelling bags; holdalls; 
backpacks; school bags; beach bags; suitcases; 
haversacks; bags for campers; fur; fur-skins; collars 
for animals; covers for animals; boxes of leather or 
leather board; attache cases; wallets; school satchels 
and briefcases; key cases; briefcases; canes; card 
cases; leather shoulder bags; purses; pouches; 
rucksacks; sling bags; shopping bags; tote bags; 
travelling trunks; valises; vanity cases; umbrella 
covers; parasols; walking stick handles; walking stick 
seats; toilet bags; backpacks; bum-bags; sports 
bags; casual bags; music cases; satchels; beauty 
cases; carriers for suits, for shirts and for dresses; tie 
cases; credit card cases and holders;  leather 
carrying cases, containers  for hand held electronic 
devices, personal digital assistants, mobile 
telephones, MP3 players, and laptops; leather neck 
straps (unfitted) for mobile telephones and MP3 
players; envelopes of leather; bands of leather; 
clothing for pets; leather leads; leather leashes; 
furniture coverings of leather; hat boxes of leather; 
document cases; business card cases; and parts and 
fittings of all the aforesaid goods; all included in class 
18

תיקים לתכשיטים ושעונים; עור עבור נקניקיות וחיקויו; מטריות 
ושמשיות; מקלות הליכה; מזוודות, תיקים, ארנקים ותיקים 

נוספים, דהיינו, תיקים עבור חליפות ושמלות; עור וחיקויי עור, 
עורות של בעלי חיים ועורות פרווה ומוצרים העשויים מזה; 
אוכפים; שוטים ובגדי חיות; עורות של חיות וגלדים; מזוודה 
ותיקי נסיעה; רתמות ואוכפים; תיקים, תיקי יד; תיבות נסיעה; 
מטענים; מזוודה ותיקי נסיעה; תרמילי כלבו; תרמילי גב; תיקי 
בית ספר; תיקי חוף; מזוודות; תרמילים; תיקי מחנאות; פרווה; 
גלדים; קולרים לבעלי חיים; כיסויים לבעלי חיים; קופסאות מעור 
או לוחות עור; תיקי מסמכים; ארנקים; ילקוטי ותיקי ספרים 
לבית ספר; נרתיקים למפתחות; תיקי ספרים; קנים; נרתיקים 
לכרטיסים; תיקי כתף מעור; שמשיות; ארנקים; פאוצ'ים; 

תרמילי גב; תיקי כתף; תיקי קניות; תיקי מסע; מארזי מטען 
למטיילים; מזוודות; תיקי תשפורת; מטריות; כיסויים למטריות; 

שמשיות; מקלות הליכה; ידיות למקלות הליכה; מושבים 
למקלות הליכה; תיקי רחצה; תיקי גב; פאוצ'ים; תיקי ספורט; 
תיקים רגילים; תיקים לתווים; ילקוטים; אמתחות; תיקי איפור; 
תיקים לחליפות, חולצות ושמלות; תיקים לעניבות; קופסאות 

לכרטיסי אשראי ומחזיקי כרטיסי אשראי; תיקים מעור, נרתיקים 
למכשירי כף היד אלקטרוניים, עוזרים אישיים דיגיטלים, 

טלפונים ניידים, נגני קבצי מחשב המכילים מידע דחוס של קול 
או מוזיקה ומחשבים ניידים; רצועות צוואר מעור (לא מותאמות) 
לטלפונים ניידים ונגני קבצי מחשב המכילים מידע דחוס של קול 
או מוזיקה ; מעטפות מעור; רצועות מעור; לבוש לחיות מחמד; 
רצועות העשויות מעור לחיות; רתמות מעור; כיסויי רהיטים 
מעור; קופסאות לכובעים העשויות מעור; מארזים למסמכים; 
נרתיקים לכרטיסי ביקור; חלפים ואביזרים לכל האמור לעיל ; 
הנכללים כולם בסוג 18                                                     
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Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; lace boots; shoes; 
heels; slippers; bath slippers; sandals; trainers; 
beach shoes;
ski boots; football boots; football shoes; gymnastic 
shoes; fittings of metal for shoes and boots; shoes for 
racing; boots for climbing; boots for sports; socks; 
hosiery; tights; hats; bandanas; caps; sun visors; 
berets; scarves; gloves;
mittens; belts (being articles of clothing); shirts; T-
shirts; polo shirts; sports shirts; trousers; jeans; 
shorts; sports shorts; swimwear; bathing trunks; 
bathing suits; bathing caps; bikinis; underwear; 
lingerie; bridal lingerie; bodices; brassieres; corsets 
[underclothing]; garters; girdles; suspenders; slips; 
thermal underwear; briefs; G-strings; boxer shorts; 
boxer briefs; boy-shorts; basques; bustiers; 
camisoles; bath robes; tracksuits; articles of 
outerwear; coats; jackets; parkas; ski jackets; 
waterproof and weatherproof jackets and coats; ski 
wear; beach wear; suits; jumpers and cardigans; 
knitwear; leggings; neckties; pyjamas; waistcoats; 
headbands and wristbands; menswear; 
womenswear; childrenswear; underclothing; clothing 
for men, women, children and infants; slacks; skirts; 
wraps; jerseys; blouses; dresses; frocks; gowns;  
sarongs; sleepwear; robes; bathrobes; bath slippers; 
sweatshirts; bibs; stockings; earmuffs; ties; tuxedos; 
vests; kilts; shawls; blazers; overalls; sleep masks; 
money belts; aprons; wedding dresses; weddings 
gowns; bridesmaid dresses; bridesmaid gowns; veils; 
cuffs; boas; fur stoles; winter sportswear; running, 
walking, hiking, camping and cycling wear; hoods; 
dress handkerchiefs; and parts and fittings of all the 
aforesaid goods; all included in class 25

הלבשה; הנעלה; כיסוי ראש; מגפיים עם שרוכים; נעליים; נעלי 
עקב; נעלי בית; נעלי רחצה; סנדלים; נעלי ספורט; נעלי חוף; 
נעלי סקי; נעלי קטרגל; נעלי כדורגל; נעלי התעמלות; אביזרי 
מתכת עבור נעליים ומגפיים; נעליים למירוצים; נעלי טיפוס; 
נעלי ספורט; גרביים; גרביים ולבנים; גרביונים; כובעים; 

בבנדנות; כובעי מצחיה; סככי שמש;  ברטים; צעיפים; כפפות; 
כסיות; חגורות (פריטי לבוש); חולצות; חולצות טריקו; חולצות 
פולו; חולצות ספורט; מכנסיים; מכנסי ג'ינס; מכנסיים קצרים; 
מכנסיים קצרים לספורט; בגדי ים; מכנסי רחיצה; חליפות 
רחיצה; כובעי רחיצה; ביקיני; לבנים; לבני-נשים; לבנים של 

כלולות; לסוטות; חזיות; מחוכים [בגד תחתון]; ביריות; חגורות 
בטן; כתפות; תחתוניות; ביגוד תחתון תרמי; בגדים תחתונים 
הדוקים; חוטיני; תחתוני בוקסר; תחתוני בוקסר הדוקים; 

תחתוני בוקסר לנשים; מחוכים קלים; סטרפלס; כותנות; חלוקי 
רחצה; אימוניות; פרטי לבוש עליון; מעילים; ז'קטים; דובונים; 
מעילי סקי; מעילי ומקרטוני גשם ומעילים ומקרוטונים עמידים 
בפגעי מזג האוויר; ביגוד סקי; בגדי חוף; חליפות; סוודרים 

וקרדיגנים; סריגים; חותלות; עניבות; פיג'מות; אפודות; מייזעים 
לשיער ולפרק כף היד; בגדי גברים; בגדי נשים; בגדי ילדים; 
הלבשה תחתונה; בגדים לגברים, נשים, ילדים ותינוקות; 

מכנסיים; חצאיות; שכמיות; אפודות; חולצות; שמלות; שמלות 
נשף; שמלות ערב; סרונגים; כותנות לילה; חלוקים; חלוקי 
רחצה; נעלי רחצה; מיזעים; סינרים; ירכונים; כיסויי אוזניים; 
עניבות; טוקסידו; אפודות; חצאיות סקוטיות; שלים; בלייזרים; 
סרבלים; מסכות שינה; חגורות כסף; סינרים; שמלות כלה; בגדי 
חתונה; שמלות שושבינה; בגדי שושבינה; צעיפים; חפתים; 
רדידי פרווה; צעיפי פרווה; בגדי ספורט לחורף; בגדי ריצה, 

הליכה, טיולים, מחנאות ורכיבה על אופניים; ברדסים; מטפחות 
נוי; חלפים ואביזרים לכל האמור לעיל ; 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)
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Name: Autumnpaper Limited

Address: 5th Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount 
Road, Haywards Heath, West Sussex RH16 3BW, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ
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ENCONA

Trade Mark No. 262154 מספר סימן

Application Date 15/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Canned meat, cured meat, dried meat, fresh meat, 
fried meat, frozen meat, ground meat, prepared 
meat, processed meat, salted meats, sliced meat, 
smoked meats, grilled meat marinated in soy sauce, 
bottled cooked meat, prepared meat dishes, meat 
pastes; canned fish, cured fish, dried fish, fish fillets, 
fish jellies, fish mousse, fish paste, preserved fish, 
fish stock, frozen fish, pickled fish, sailed fish, 
smoked fish, boiled and dried fish, foods made from 
fish, prepared fish dishes, smoked fish products, fish 
products prepared for human consumption; pre-
packaged dinners consisting primarily of poultry, 
poultry extracts, poultry substitutes, poultry, not live; 
pre-packaged dinners consisting primarily of game, 
prepared meals consisting principally of game, game, 
not live, meat extracts, namely, meat juices, cooked 
fruits, frozen fruits, fruit conserves, fruit preserves, 
dried fruits; frozen vegetables, vegetables, dried, 
vegetables, cooked, vegetables, preserved, fish 
jellies, fruit jellies, jellies for food, meat jellies, 
vegetable jellies; fruit jams, ginger jam, milk jam; 
compotes, dried eggs, frozen eggs, hen eggs, pickled 
eggs, powdered eggs, processed eggs, quail eggs, 
white of eggs, yolk of eggs; milk beverages, milk 
predominating, cow's milk, condensed milk, albumin 
milk, goat milk, milk curd, milk jam, milk products, 
milk substitutes, sheep milk, Edible oils, namely, 
coconut oil, cooking oil, corn oil, sesame oil, canola 
oil for food, grapeseed oil for food, olive oil for 
cooking, palm oil for food, peanut oil for food, rape oil 
for food, soya bean oil for food, sunflower oil for food, 
vegetable oils for food; coconut fat, edible fats, 
animal fats for food, vegetable fats for food, milk 
beverages; creamed coconut,  stewed beans with 
pork, fruit preserves and vegetable preserves; 
pickles; all included in class 29. 

בשר משומר, בשר בבוש, בשר מיובש, בשר טרי, בשר מטוגן, 
בשר קפוא, בשר טחון, בשר מוכן, בשר מעובד, בשרים 

מלוחים, בשר פרוס, בשרים מעושנים, מנות בשר צלוי במרינדה 
של רוטב סויה, בשר מבושל בבקבוקים, מנות בשר מובנות, 
ממרח בשר; שימורי דגים, דגים כבושים, דגים מיובשים, פילה 
דגים, ריבות דגים, מוס דגים, ממרח דגים, דגים משומרים, ציר 

דגים, דגים קפואים, דגים כבושים, דגים מלוחים, דגים 
מעושנים, דגים מבושלים ומיובשים, מזונות העשויים מדגים, 
מנות דגים מובנות, מוצרי דגים מעושנים, מוצרי דגים מובנים 
למאכל אדם; ארוחות ערב ארוזות מראש המכילות בעיקר עוף, 

תמציות עוף, תחליפי עוף, עופות, לא חיות; ארוחות ערב 
ארוזות מראש המכילות בעיקר בשר ציד, ארוחות ערב ארוזות 
המכילות בשר ציד, בשר של חיות בר, לא חי, תמציות בשר, 
דהיינו, מיצי בשר, פירות מבושלים, פירות קפואים, פירות 

משומרים, שימורי פירות, פירות יבשים; ירקות קפואים, ירקות, 
ירקות מיובשים, ירקות מבושלים, ירקות משומרים, ריבות דגים, 
ריבת פירות, ריבות למזון, ריבות בשר, ריבות ירקות; ריבות 

פירות, ריבת גיינגיר, ריבת חלב;קומפוט, ביצים מיובשות, ביצים 
קפואות, ביצי תרנגולת, ביצים כבושות, אבקת ביצים, ביצים 

מעובדות, ביצי שלו, לבן של ביצים, חלמון של ביצים; משקאות 
חלב, עם מרכיב חלב בולט, חלב פרה, חלב מרוכז, חלב 

אלבומין, חלב עז, יוגורט חלב, ריבת חלב, מוצרי חלב, תחליפי 
חלב, חלב כבשים, שמן מאכל, לרבות, שמן קוקוס, שמן 

לבישול, שמן תירס, שמן שומשום, שמן קנולה למזון, שמן זרעי 
ענבים למזון, שמן זית לבישול, שמן דקלים למזון, שמן בוטנים 
למזון, שמן לפתית למזון, שמן סויה למזון, שמן חמניות למזון, 
שמנים צמחיים למזון; שומן קוקוס, שומנים אכילים, שומן מן 
החי למזון, שמנים צמחיים למזון, משקאות חלב, קרם קוקוס, 
שעועית מבושלת עם חזיר, פירות משומרים וירקות משומרים; 
ירקות מוחמצים או כבושים הנכללים כולם בסוג 29.                
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Class: 30 סוג: 30

Tea, namely, oolong tea [Chinese tea], black tea, 
chai tea, fruit teas, ginger tea, green tea, iced tea, 
instant tea, jasmine tea, lime tea, oolong tea, sage 
tea, rosemary tea, tea extracts, tea substitutes, white 
tea, tea-based beverages; artificial coffee, coffee 
essences, coffee extracts, ground coffee, iced coffee, 
instant coffee, unroasted coffee, caffeine-free coffee, 
coffee-based beverages; cocoa mixes, cocoa 
powder, cocoa spreads, cocoa-based beverages, 
cocoa; cube sugar, granulated sugar, palm sugar, 
powdered sugar, vanilla sugar, white sugar; brown 
rice, cooked rice, enriched rice, steamed rice, 
Chinese rice noodles, edible rice paper, rice-based 
snack food, whole grain rice, prepared meals 
consisting primarily of pasta or rice; tapioca and sago 
flour, namely, barley flour, bread flour, cake flour, 
corn flour, maize flour, nut flours, potato flour, rice 
flour, rye flour, soya flour, tapioca flour, wheat flour, 
wholemeal flour, brown bread flour, gluten free flour; 
cereal bars, cereal biscuits, cereal cookies, cereal 
preparations, cereal-based snack food, gluten-free 
cereal products; bread, gluten-free bread, white 
bread flour, wholemeal bread flour, rye bread, pitta 
bread, naan bread, fresh bread; pastries, chocolate 
pastries, fresh pastries, frozen pastries, fruit pastries, 
macaroons [pastiy], savowy pastries; confectionery, 
liquorice [confectionery], mint for confectionery, 
pastilles ]confectionery], peanut confectionery, sugar 
confectionery’, frozen confectionery, chilled 
confectionery’, butterscotch confectionery, almond 
confectionery, confectionery bars, confectionery ices, 
gluten-free confectionery, fruit jellies [confectionery], 
frozen yogurt [confectionery’ ices], ice cream bars 
[confectionery], honey, herbal honey; treacle yeast, 
yeast powder, yeast baking-powder, yeast extracts 
for human consumption, baking powder, salt, 
mustard, Vinegar, namely, balsamic vinegar, beer 
vinegar, flavored vinegar, fruit vinegar, wine vinegar; 
sauces, namely, pepper sauces, barbecue sauce, 
caramel sauce, chili sauce, chocolate sauce, curry 
sauce, horseradish sauce, hot sauce, jerk sauce, 
ketchup [sauce], marinara sauce, oyster sauce, pasta 
sauce, pesto sauce, salad sauces, soya sauce, 
spaghetti sauce, tartar sauce, teriyaki sauce, tomato 
sauce, honey mustard sauces, organic curry sauces, 
spices, namely, baking spices, cinnamon [spice], 
cloves [spice], curry [spice], ginger [spice], paprika 
[spice], spice blends, spice mixes, curry powder 
[spice], hot pepper powder [spice], mustard powder 
[spice], zaatar spice blend, edible ices, flavored ices, 
fruit ices, ice cubes, ice pops, biscuits; puddings; 
cereal bars; ice cream; sorbets; molasses; pepper; 
essences, coffee essences, essences for foodstuffs, 
except etheric essences and essential oils; all 
included in class 30. 

תה, לרבות אולונג (תה סיני), תה שחור, תה הודי(צ יאי), תה 
פירות, תה זנגיביל (גיינגיר), תה ירוק, תה קר, תה להכנה 
מיידית, תה יסמין, תה לימון, תה אולונג, תה מרווה, תה 

רוזמרין, תמציות תה, תחליפי תה, תה לבן, משקאות על בסיס 
תה; קפה מלאכותי, תמציות קפה, תמציות קפה להכנה מיידית, 
קפה טחון, קפה קר, קפה נמס, קפה קלוי, קפה נטול קפאין, 
משקאות על בסיס קפה; תערובות קקאו, אבקת קקאו, ממרחי 
קקאו, משקאות על בסיס קקאו, קקאו; קוביות סוכר, סוכר, סוכר 

דקלים, אבקת סוכר, סוכר וניל, סוכר לבן; אורז חום, אורז 
מבושל, אורז מועשר, אורז מאודה, אטריות אורז סיניות, נייר 
אורז אכיל, חטיף על בסיס אורז, מחיטה מלאה, אורז מחיטה 
מלאה, ארוחות מוכנות המורכבות בעיקר מפסטה או אורז; 
קמח טפיוקה וסאגו, דהיינו, קמח שעורה, קמח ללחם, קמח 
לעוגה, קמח תירס, קמח תירס, קמח אגוזים, קמח תפוחי 

אדמה, קמח אורז, קמח שיפון, קמח סויה, קמח טפיוקה, קמח 
חיטה, קמח מלא, קמח לחם חום, קמח ללא גלוטן; חטיפי 

דגנים, עוגיות דגנים, עוגיות דגנים, חומרים לדייסות, חטיף על 
בסיס דגנים, מוצרי דגנים ללא גלוטן; לחם, לחם ללא גלוטן, 
קמח לחם לבן,קמח לחם מלא, לחם שיפון, פיתות, לחם נאן, 
לחם טרי; מאפים, מאפי שוקולד, מאפים טריים, מאפים 

קפואים, מאפי פירות, עוגיות[מאפה], מאפים מלוחים; ממתקים, 
שוש [ממתקים], ממתקי נענע, סוכריות[ממתקים], ממתקי 

בוטנים, ממתקי סוכר, ממתקים קפואים, דברי מתיקה קפואים, 
ממתקי חמאה, ממתקי שקד, ממתקי שוקולד, גלידות, 

ממתקים, ממתקים ללא גלוטן, ממתקי גומי בטעם פירות פירות 
[ממתקים], יוגורט קפוא [ממתקי גלידות], גלידת ארטיק 

[ממתקים], דבש, דבש צמחים; לחם שמרים, שמרי אבקה, 
אבקה לאפיית שמרים, שמרי תמציות למאכל אדם, אבקת 
אפייה, מלח, חרדל, חומץ, דהיינו, חומץ בלסמי, חומץ בירה, 
חומץ בטעמים, חומץ פירות, חומץ יין; רטבים, דהיינו, רוטב 
פלפל, רוטב ברביקיו, רוטב קרמל, רוטב צ׳ילי, רוטב שוקולד, 
רוטב קארי, רוטב חזרת, רוטב חם, רוטב חרק, קטשופ [רוטב], 
רוטב מרינדה, רוטב צדפות, רוטב פסטה, רוטב פסטו, רוטב 
סלט, רוטב סויה, רוטב ספגטי, רוטב טרטר, רוטב טריאקי, 

רוטב עגבניות, רוטב חרדל ודבש, רוטב קארי אורגני, תבלינים, 
לרבות, תבליני אפייה, קינמון [תבלין], ציפורן [תבלין], קארי 
[תבלין], זנגביל [תבלין], פפריקה [תבלין], תערובת של 

תבלינים, תערובת תבלינים, אבקת קארי [תבלין], אבקת פלפל 
חריף [תבלין], אבקת חרדל [תבלין], תערובת של זעתר, גלידות 

למאכל, גלידות בטעמים, גלידת פירות, קוביות קרח, 
ארטיקים,אפיפיות וביסקוויטים; רפרפות וחביצות; חטיפי דגן; 
גלידות; סורבה; מולסה; פלפל, תמציות קפה, תמציות למוצרי 
מזון, תמציות מאכל למעט תמציות ושמנים אתריים; הנכללים 
כולם בסוג 30.                                                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 32 סוג: 32

Beverages; preparations for making beverages; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages; vegetable juices; 
fruit flavoured beverages; all included in class 32.

משקאות; תכשירים להכנת משקאות; מים מינרלים ומים מוגזים 
ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי 

פירות, סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; מיצי ירקות; 
משקאות בטעמי פירות; הנכללים כולם בסוג 32.                     
                                                                                    

            

ט"ז חשון תשע"ו - 25429/10/2015



 Owners

Name: Enco Products Limited

Address: Grace House, Centrapark, Bessemer Road, 
Welwyn Garden City, Herts, AL7 1HW, United Kingdom

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 חשון תשע"ו - 25529/10/2015



بورنغیر انغلھایم

Trade Mark No. 262165 מספר סימן

Application Date 16/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(GERMANY Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; plasters, 
materials for dressings; disinfectants.

תכשירים רוקחיים ווטרינאריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; רכיבים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; 

פלסטרים, חומרים לצורכי חבישה; חומרי חיטוי.                     
                                                          

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments.

מכשירים וכלים כירורגיים, רפואיים, דנטאליים ווטרינאריים.      
                    

ט"ז חשון תשע"ו - 25629/10/2015



בורינגר אינגלהיים

Trade Mark No. 262167 מספר סימן

Application Date 16/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(GERMANY Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; plasters, 
materials for dressings; disinfectants.

תכשירים רוקחיים ווטרינאריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; רכיבים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; 

פלסטרים, חומרים לצורכי חבישה; חומרי חיטוי.                     
                                                          

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments.

מכשירים וכלים כירורגיים, רפואיים, דנטאליים ווטרינאריים.      
                    

ט"ז חשון תשע"ו - 25729/10/2015



Берингер Ингельхайм
Trade Mark No. 262169 מספר סימן

Application Date 16/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(GERMANY Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; plasters, 
materials for dressings; disinfectants.

תכשירים רוקחיים ווטרינאריים; תכשירים סניטריים למטרות 
רפואיות; רכיבים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; 

פלסטרים, חומרים לצורכי חבישה; חומרי חיטוי.                     
                                                          

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments.

מכשירים וכלים כירורגיים, רפואיים, דנטאליים ווטרינאריים.      
                    

ט"ז חשון תשע"ו - 25829/10/2015



PRONQ

Trade Mark No. 262170 מספר סימן

Application Date 16/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software for encryption 
and safeguarding digital files; computer software for 
application and database integration; computer 
software development tools; computer software and 
firmware for operating system programs; computer 
software for creating searchable databases of 
information and data; software development tools for 
the creation of mobile internet applications and client 
interfaces; computer e-commerce software; computer 
software to automate data warehousing; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב; תוכנת מחשב להצפנה ושמירת קבצים 
דיגיטליים; תוכנת מחשב ליישום ואינטגרציית מסד נתונים; כלים 
לפיתוח תוכנות מחשב; תוכנת מחשב וקושחה לתכניות מערכת 

הפעלה; תוכנת מחשב ליצירת אתרים לחיפוש של מידע 
ונתונים; כלי פיתוח תוכנה ליצירת יישומי אינטרנט נייד וממשקי 
לקוח; תוכנת מסחר אלקטרוני ממוחשבת; תוכנת מחשב כדי 
להפוך אחסון נתונים לאוטומטי; הנכללים כולם בסוג 9.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Providing a website featuring an online marketplace 
for computer goods and services; all included in class 
35.

אספקת אתר אינטרנט המציע שוק מקוון עבור סחורות ושירותי 
מחשב; הנכללים כולם בסוג 35.                                         

                  

Class: 42 סוג: 42

Computer software consultancy; computer hardware 
and software design; computer services, namely, 
remote and on-site management of information 
technology (IT) systems and software applications; 
business technology software development and 
consultation services relating; computer 
programming services for others in the field of 
software configuration management; computer 
software development in the field of mobile 
applications; computer programming; consulting 
services in the field of software as a service; 
installation and maintenance of computer software; 
hosting the software, websites, and other computer 
applications of others on a virtual private server; 
periodic upgrading of computer software for others; 
all included in class 42.

ייעוץ בתוכנות מחשב; עיצוב חומרת ותוכנת מחשב; שירותי 
מחשב, שהם, ניהול מערכות טכנולוגיית מידע ויישומי תוכנה 
באתר ומרחוק; תוכנת טכנולוגיה עסקית ושירותי ייעוץ; שירותי 
תכנות מחשבים לאחרים בתחום ניהול תצורת תוכנה; פיתוח 
תוכנת טכנולוגיה עסקית ושירותי ייעוץ הנוגעים לה; תכנות 

מחשב; שירותי ייעוץ בתחום התוכנה כשירות; התקנה ותחזוקה 
של תוכנות מחשב; אחסנת תוכנה, אתרי אינטרנט, ויישומי 
מחשב אחרים של שרת וירטואלי פרטי אחר; שדרוג תקופתי 

של תוכנת מחשב עבור אחרים; 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., 10/09/2013, No. 86/060867 ארה"ב, 10/09/2013, מספר 86/060867

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 25929/10/2015



 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

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

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ז חשון תשע"ו - 26029/10/2015



Trade Mark No. 262201 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1124824 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; perfumes; toilet water; eaux-de-Cologne; 
perfume bases; essential oils; potpourris; incense; 
cosmetic preparations for skin care; nail care 
preparations; cosmetic preparations for slimming 
purposes; lotions for cosmetic purposes; cosmetic 
skin lotions; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; hand lotions; beauty masks; hand creams, 
skin whitening creams; lip care products, namely lip 
balms; hair care creams; hair conditioning 
preparations; hair lotions; depilatory preparations, 
depilatory wax; shaving preparations; shaving soap; 
shaving foam; after-shave products; sun-tanning 
preparations; sun-tan enhancers; self-tanning 
preparations; toiletries; dentifrice; cosmetic soap; 
soap for toilet purposes; shampoos; shower gels; 
bath gels; bath oils; bath salts; foaming bath 
products; bath pearls; talcum powder, for toilet use, 
cleansing milk for toilet purposes; baby oils; baby 
powders; make-up preparations, make-up removing 
preparations; lipsticks; mascara for eyelashes; hair 
mascara; nail polish; nail polish removing products; 
rouge; make-up powder; eyeshadow; eye pencils; 
eyebrow pencils; blusher application pencils; hair 
bleaches; beard dyes; hair dyes; hair styling creams 
and gels; hair spray; brilliantine; false nails; false 
eyelashes; adhesives and decorative transfers for 
cosmetic purposes; wash-out body and nail tattoos.

ט"ז חשון תשע"ו - 26129/10/2015



 Owners

Name: SEPHORA

Address: 65, avenue Edouard Vaillant, F-92100 
BOULOGNE BILLANCOURT, France

(France société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; distribution of samples; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
merchandising; marketing for self-service shops; 
presentation of goods on any communication media, 
for retail purposes of toiletries, perfumes, cosmetic 
products, make-up preparations, cosmetic products 
for face and body care, cosmetic products for hair 
care and embellishment; bringing together, for 
others, of a variety of goods for customers to view 
and purchase said goods conveniently; retail sales 
services relating to toiletries, perfumes, cosmetic 
products, make-up preparations, cosmetic products 
for face and body care, cosmetic products for hair 
care and embellishment.

Class: 44 סוג: 44

Beauty salons; advisory and consultancy services 
within the areas of perfumes, cosmetics, make-up 
and beauty care; hairdressing salons, wellness 
salons, hygienic and beauty care for human beings 
or animals.

ט"ז חשון תשע"ו - 26229/10/2015



PALL MALL PURPLE

Trade Mark No. 262213 מספר סימן

Application Date 19/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים פריטי עישון; הכל 
כלול בסוג 34                                                                 

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

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

United Kingdom, 19/07/2013, No. UK00003014620 UK00003014620 ממלכה מאוחדת, 19/07/2013, מספר

Class: 34 סוג: 34

ט"ז חשון תשע"ו - 26329/10/2015



Trade Mark No. 262226 מספר סימן

Application Date 19/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, including magazines and books.                        .דברי דפוס, הכוללים מגזינים וספרים 

Class: 35 סוג: 35

Online retail sale services in connection with the 
provision of the following, perfumery, cosmetics, 
cleaning products, beauty products, personal care 
products, products for the care and appearance of 
the body, hair, skin, nails and teeth, healthcare 
products, general pharmacy products, 
communications products, computing products, 
optical, photographic, electronic and electrical 
products, films, videos, audio, visual and audio-visual 
recordings and products, games, toys and 
entertainment products, clothing, footwear, headgear, 
fashion accessories, textiles, household linen goods, 
fashion products, luggage and bags, publications, 
printed materials, stationery, gift items, toys, games, 
sports equipment, jewellery, horological instruments, 
household equipment and utensils, furniture and 
furnishings, foods and grocery products and 
beverages; advertising, marketing and sales 
promotion services.

שירותי מכירה קמעונאים מקוונים בקשר לאספקה של בישום, 
קוסמטיקה, מוצרי ניקיון, מוצרי יופי, מוצרי טיפוח אישי, מוצרים 

לטיפוח ומראה הגוף, השיער,העור, הציפורנים והשיניים, 
מוצרים לשמירה על הבריאות, מוצרי רוקחות כלליים, מוצרי 

תקשורת, מוצרי מחשוב, מוצרים אופטיים, מוצרי צילום, מוצרים 
אלקטרוניים וחשמליים, סרטי צילום, הקלטות וידאו, הקלטות 
אודיו, הקלטות חזותיות ואודיו-ויזואליות ומוצריהם, משחקים, 
צעצועים ומוצרי בידור, ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, אביזרי 
אופנה, טקסטיל, מוצרי אריגה למשק הבית, מוצרי אופנה, 

מטען ותיקים, פרסומים, חומרים מודפסים, כלי כתיבה, מתנות, 
צעצועים, משחקים,ציוד ספורט, תכשיטים, שעונים, כלים וציוד 
למשק הבית, רהיטים וריהוט, מוצרי מזון ומכולת ומשקאות; 

שירותי פרסום,שיווק וקידום מכירות.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of development, 
creation, production and post-production services of 
multimedia entertainment content; Multimedia 
publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; 
Production and distribution of movies, films and 
television programs; Provision of non-downloadable 
movies, films and television programs via computer 
networks, cellular networks, and cables; an ongoing 
video viewed via digital networks; ongoing cable, 
network and internet television series; magazine 
publishing; book publishing; Providing a website 
featuring non-downloadable publications in the 
nature of books and magazines in various fields.

שרותי בידור מהסוג של שירותי פיתוח, יצירה, הפקה 
ופוסט-הפקה של תוכן מולטימדיה בידורי; הוצאה לאור 

מולטימדיה של ספרים, מגזינים, ירחונים, תוכנות, משחקים, 
מוזיקה ופרסומים אלקטרוניים; הפקה והפצה של סרטי קולנוע, 
סרטים ותוכניות טלוויזיה; אספקה של סרטי קולנוע, סרטים 
ותוכניות טלוויזיה שאינם ניתנים להורדה באמצעות רשתות 
מחשב, רשתות סלולאריות, וכבלים; וידאו מתמשך הנצפה 
באמצעות רשתות דיגיטאליות; סדרות טלוויזיה מתמשכות 

בכבלים, ברשת ובאינטרנט; הוצאה לאור של מגזינים; הוצאה 
לאור של ספרים; אספקה של אתר רשת המציג פרסומים 
שאינם ניתנים להורדה מהסוג של ספרים ומגזינים במגוון 

תחומים.                                                                          
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 43 סוג: 43

Bar, cafe and restaurant services. שירותי ברים, בתי קפה ומסעדות.           
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 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, 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
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Trade Mark No. 262260 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: Blue Pantone 
2685C; Orange Pantone 158C as shown in the mark.

158C 2685, וכתום פנתוןC הסימן מוגבל לצבעים: כחול פנתון
 הנראים בסימן.

 Owners

Name: SODEXO

Address: 255, quai de la Bataille de Stalingrad, ISSY-
LES-MOULINEAUX, 92130, 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: 9 סוג: 9

Magnetic cards; smart cards; all included in class 9. כרטיסים מגנטיים; כרטיסים חכמים; הנכללים כולם בסוג 9.   

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed vouchers; all included in class 
16.

חומר מודפס; שוברים מודפסים; הנכללים כולם בסוג 16.         
            

Class: 36 סוג: 36

Issuing of vouchers; all included in class 36. הנפקת שוברים; הנכללים כולם בסוג 36.                       
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Trade Mark No. 262261 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yehoshua Abouhav שם: יהושע אבוהב

Address: 8 Tzvi Shapira, Holon, Israel כתובת : צבי שפירא 8, חולון, 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: 18 סוג: 18

All purpose bags, namely, handbags, tote bags, sport 
bags, suitcases, travelling bags, backpacks, school 
bags; purses; cases made of leather or imitation of 
leather; pouches; belts made of leather or imitation of 
leather; umbrellas. 

תיקים לכל מטרה, דהיינו, תיקי יד, תיקי צד, תיקי ספורט, 
מזוודות, תיקים לטיולים, תיקי גב, ילקוטים; ארנקים; נרתיקים 
העשויים עור או חיקוי עור; פאוצ'ים; חגורות העשויים עור או 
חיקוי עור; מטריות.                                                           

                                

Class: 35 סוג: 35

Retail services in various fields of fashion, including 
clothing, footwear, headgear, bags, belts, watches 
and sunglasses; retail chain stores for selling various 
fashion products, including clothing, footwear, 
headgear, bags, belts, watches and sunglasses. 

שירותים קמעונאיים בתחומי אופנה שונים, כולל תחומי ביגוד, 
הנעלה, כובעים, תיקים, חגורות, שעונים ומשקפי שמש; רשת 

חנויות לממכר מוצרי אופנה שונים, כולל, ביגוד, הנעלה, 
כובעים, תיקים, חגורות, שעונים ומשקפי שמש.                     
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Trade Mark No. 262262 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ABOUHAV FASHION LTD. שם: אופנת אבוהב בע"מ

Address: 7 Simtat Hashuk, Tel Aviv, 66107, Israel כתובת : סמטת השוק 7, תל אביב, 66107, 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, including underwear, scarves and ties; 
footwear; headgear.

דברי הלבשה, כולל הלבשה תחתונה, צעיפים ועניבות; דברי 
הנעלה; כובעים.     
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Trade Mark No. 262265 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: Blue Pantone 
2685C; Pink Pantone 205C as shown in the mark.

 205C 2685 וורוד פנתוןC הסימן מוגבל לצבעים: כחול פנתון
הנראים בסימן.

 Owners

Name: SODEXO

Address: 255, quai de la Bataille de Stalingrad, ISSY-
LES-MOULINEAUX, 92130, 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: 9 סוג: 9

Magnetic cards; smart cards; all included in class 9. כרטיסים מגנטיים; כרטיסים חכמים; הנכללים כולם בסוג 9.   

Class: 16 סוג: 16

Printed matter;  printed vouchers; all included in class 
16.

חומר מודפס; שוברים מודפסים; הנכללים כולם בסוג 16.         
              

Class: 36 סוג: 36

Issuing of vouchers; all included in class 36. הנפקת שוברים; הנכללים כולם בסוג 36.                       
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Trade Mark No. 262267 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: Dark Blue Pantone 
2685C; Light Blue Pantone 2915C  as shown in the 
mark.

הסימן מוגבל לצבעים: כחול כהה פנתון 2685C וכחול בהיר 
פנתון 2915C הנראים בסימן.

 Owners

Name: SODEXO

Address: 255, quai de la Bataille de Stalingrad, ISSY-
LES-MOULINEAUX, 92130, 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: 9 סוג: 9

Magnetic cards; smart cards; all included in class 9. כרטיסים מגנטיים; כרטיסים חכמים; הנכללים כולם בסוג 9.   

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed vouchers; all included in class 
16.

חומר מודפס; שוברים מודפסים; הנכללים כולם בסוג 16.         
            

Class: 36 סוג: 36

Issuing of vouchers; all included in class 36. הנפקת שוברים; הנכללים כולם בסוג 36.                        
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Trade Mark No. 262268 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: Blue Pantone 
2685C; Green Pantone 381C  as shown in the mark.

 381C 2685 וירוק פנתוןC הסימן מוגבל לצבעים: כחול פנתון
הנראים בסימן.

 Owners

Name: SODEXO

Address: 255, quai de la Bataille de Stalingrad, ISSY-
LES-MOULINEAUX, 92130, 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: 9 סוג: 9

Magnetic cards; smart cards; all included in class 9. כרטיסים מגנטיים; כרטיסים חכמים; הנכללים כולם בסוג 9.   

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed vouchers; all included in class 
16.

חומר מודפס; שוברים מודפסים; הנכללים כולם בסוג 16.         
            

Class: 36 סוג: 36

Issuing of vouchers; all included in class 36. הנפקת שוברים; הנכללים כולם בסוג 36.                       
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Trade Mark No. 262298 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1189566 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fiberweb, Inc.

Address: 70 Old Hickory Boulevard, Old Hickory TN 
37138, U.S.A.

(South Carolina, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Sheets, laminates and fabrics of man-made fibers 
and filaments for use in filters, namely, pool and spa 
filters, air filters for removing dust, smoke and 
allergens from the air, water filters for domestic and 
industrial use and filters for face masks. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 31/05/2013, No. 85947422 ארה"ב, 31/05/2013, מספר 85947422

Class: 24 סוג: 24
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Trade Mark No. 262306 מספר סימן

Application Date 08/04/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1189725 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; transport 
of persons and goods, in particular, by road, rail, sea 
and air; porter services; transport of money and 
valuables; tour operator services, destinations 
management services, namely, ground handling 
services including providing travel reservation 
reception, transfer, placement, guidance with guides 
speaking guests native languages, extra tour and 
transfer back services, travel organization, booking 
and arrangement of travel, excursions and cruises; 
arrangement of transport services; rental of diving 
suits; organization, booking and arrangement of 
excursions, day trips and sightseeing tours; travel 
consultancy and escorting of travellers; rental, 
booking and providing of aircraft; rental, booking and 
providing of ships, in particular rowing and motor 
boats, sailing vessels and canoes, rental, booking 
and providing of motor vehicles, bicycles and horses; 
parcel delivery; organization of trips, holidays and 
sightseeing tours; travel agency services (included in 
this class), in particular consultancy and booking 
services for travel, providing information about travel, 
arrangement of transport services and travel; 
reservation services for travel (included in this class); 
information about travel on the Internet, in particular, 
about reservation and booking in the tourism and 
business travel sector (online travel agencies); 
delivery, dispatching and distribution of newspapers 
and magazines; consultation provided by telephone 
call centres and hotlines regarding travels, including 
business travel and in the field of logistics, transport 
and storage; transport services, namely tracking of 
passenger or freight vehicles using computers or 
global positioning system (GPS); traffic information.

Class: 41 סוג: 41

Academies (education), providing amusement arcade 
services; arranging of beauty contests; booking of 
seats for shows; publication of books; calligraphy 
services, holiday camp services (entertainment), 
sport camp services, providing casino facilities 
(gambling), rental of cine-films; rental of motion 
pictures, cinema presentations; movie theatre 
presentations, circuses, club services (entertainment 
or education), coaching (training), arranging and 
conducting of colloquiums, organization of 
competitions (education or entertainment), 
organization of sports competitions, arranging and 
conducting of concerts, conducting fitness classes, 
arranging and conducting of conferences, arranging 
and conducting of congresses, correspondence 
courses, disc jockey services, discotheque services, 
rental of skin diving equipment, dubbing, videotape 
editing, religious education, educational examination, 

ט"ז חשון תשע"ו - 27329/10/2015



electronic desktop publishing, entertainer services, 
entertainment; amusements, organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes, 
organization of fashion shows for entertainment 
purposes, film production, other than advertising 
films, gambling, game services provided on-line from 
a computer network, games equipment rental, 
providing golf facilities, vocational guidance 
(education or training advice), gymnastic instruction, 
health club services (health and fitness training), 
education information, entertainment information, 
recreation information, sign language interpretation, 
language interpreter services, layout services, other 
than for advertising purposes, lending libraries, 
mobile library services; bookmobile services, 
presentation of live performances, operating lotteries, 
microfilming, modelling for artists, rental of movie 
projectors and accessories, providing museum 
facilities (presentation, exhibitions), music 
composition services, music-halls, night clubs, 
orchestra services, organization of balls, organization 
of shows (impresario services), amusement parks, 
personal trainer services (fitness training), 
photographic reporting, photography, physical 
education, party planning (entertainment), videotape 
film production, production of music, providing sports 
facilities, providing karaoke services, providing on-
line electronic publications, not downloadable, 
publication of electronic books and journals on-line, 
radio entertainment, rental of radio and television 
sets, production of radio and television programmes, 
rental of video cassette recorders, recording studio 
services, providing recreation facilities, rental of 
audio equipment, rental of lighting apparatus for 
theatrical sets or television studios, rental of tennis 
courts, rental of video cameras; rental of camcorders, 
rental of sports grounds, news reporters services, 
nursery schools, boarding schools, scriptwriting 
services, arranging and conducting of seminars, 
services of schools (education), rental of show 
scenery, production of shows, rental of sound 
recordings, rental of sports equipment, except 
vehicles, timing of sports events, rental of stadium 
facilities, rental of stage scenery, movie studios, 
subtitling, arranging and conducting of symposiums, 
teaching; educational services; instruction services; 
tuition, television entertainment, publication of texts, 
other than publicity texts, writing of texts, other than 
publicity texts, theatre productions, ticket agency 
services (entertainment), toy rental, animal training, 
practical training (demonstration), translation, rental 
of videotapes, videotaping, vocational retraining, 
arranging and conducting of workshops (training), 
zoological garden services.

ט"ז חשון תשע"ו - 27429/10/2015



 Owners

Name: ODEON TURIZM İŞLETMECİLIĞĮ A.Ş.

Address: Cumhuriyet Cad. No:181, Efser Han K:6 D:7, 
Harbiye/Şişli/İstanbul, Turkey

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador , Freimann &Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור פריימן ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Class: 43 סוג: 43

Providing temporary accommodation, providing of 
food and drinks for guests; accommodation bureau 
services; providing and rental of holiday homes, 
holiday flats and apartments; providing room 
reservation and hotel reservation services, providing 
hotel and motel services; catering; services of 
boarding houses; rental of meeting rooms; bar 
services; providing of food and drinks for guests in 
restaurants; providing food and drinks in Internet 
cafes; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines in the field of temporary room 
and board accommodation services, providing and 
rental of holiday homes, other accommodation 
services and hotel reservation as well as 
accommodation and catering for guests.
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Trade Mark No. 262311 מספר סימן

Application Date 14/03/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1189771 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Screws of metal; nuts of metal; shims of metal; 
washers of metal; mouldings of metal for use in 
building; mouldings of metal; tool chests of metal, 
empty.

Class: 7 סוג: 7

Marking changeable holders, angle plates, shell end 
mill arbours, drill drifts, axial holders, drills, drill bits, 
drill holders, drill chucks, vices for drilling machines, 
drill grooving cutters, boring bar holders, branding 
pencils, diamond cup wheels, diamond grinding 
pencils, work arbours, lathe chucks, rotatable blades, 
lathe chisels, right-angle milling heads, insertion 
prisms, insert sheaths, single-tooth milling tools, 
countersinks, flap wheels, planar chucks, spot face 
cutters, cutter arbours, milling cutters, milling chucks, 
taps, tap holders, tapping chucks, gravers, bushings, 
edge finders, collar reamers, tapered mandrels, 
conical progressive boring drills, countersinks, lever 
scroll chucks, circular saw blades, spherical cutters, 
dimension adjusting sets, long-hole milling cutters, 
magnetic grippers, chucking reamers, sewing 
machine blades, multi-step drills, step drills, revolving 
live lathe centres, assembly blocks, multipurpose 
drilling tools, bridge reamers, zero-setting apparatus, 
oil expellers, parallel rests, facing cutters and formed 
cutters, face milling heads, double equal-angle 
milling cutters, transverse groove shell end mills, 
radial holders, radius cutters, reducing bushes, 
cleaning nozzles, rings; cutter arbours, pipe 
deburrers, lathe carriers for cylindrical grinders, saw 
blade holders, shell end mills, peeling graters, side 
milling cutters, grinding arbours, abrasive flap discs, 
abrasive discs, slot cutters, quick-release insets, 
styluses, roughing discs, vertical quick-release 
clamps, locking washers, marking felt, clamping nuts, 
collet chucks, draw-in collet chucks, twist drills, tool 
holders, cutting tool holders, stone drills, frontal 
graters, cup wheels, cut-off wheels, extension 
sheaths, shell end mills, changeable holders, 
indexable cutter inserts, workpiece stops, angle 
plates, single-angle milling cutters, wipers, vertical 
collet vice clamps, centre drills, live lathe centres; all 
the aforesaid goods being machines or parts of 
machines; pressure sprayers as part of compressors.
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Class: 8 סוג: 8

strippers, dressing stones, blind-riveting tongs, letter 
stamps, punches for rivets, barrel pumps, sledge 
hammers, spring balances, tiles, file cards, filing 
vices, grease guns, snipe nose pliers, thread rolling 
dies, thread rolls, hand dressers, hand-held 
deburrers, hand lappers. hand reamers, hand 
stamps, lever-shift reversible ratchets, mallets, cable 
stripping knives, universal pliers, compact markers, 
centre punches, ball-type tap wrenches, scrabbling 
picks, magnetic hoists, chisels, cutting edges, parallel 
vices, ratchet toolkits, vice jaws, marking tools, pipe 
cutters, pipe shears, pipe jaws, saw bows, shears, 
engineers' cross peen hammers, dies, die holders, 
soft-face hammers, screw drivers, spanners, chipping 
hammers, side nippers, pin punches, socket 
spanners, dividing caulkers, water pump pliers, tool 
holders, toolboxes containing hand tools, tap 
wrenches, all the aforesaid goods being hand-
operated hand tools; numbering stamps (hand-
operated tool other than for stationery and for 
household purposes).

Class: 9 סוג: 9

scribers, connector plug gauges, connector ring 
gauges, ring gauges, tape measures, outside 
micrometers, adjusting rings, electric pens and 
accessories, gauge blocks, bevel vernier callipers, 
spring balances, circular-dial micrometers. Hat 
gauges, feeler gauges, thread gauges, indicators, 
limit plug gauges, GO plug gauges, hand tally 
counters, hardness testers, height meters, vernier 
height gauges, inspection sets, taper plug gauges, 
taper sleeve gauges, small gauge stands, magnifying 
glasses, magnifier lamps, light meters, hooked 
magnets, magnetic gauge stands, rulers, measuring 
cutters and scribing cutters, measuring inserts with 
balls of steel, measuring equipment holders, sets of 
measuring balls, vernier callipers, micrometer 
gauges, sets of measuring probes, measuring tables, 
dial indicators, inclination measuring devices, 
organizational magnets, prism milling cutters, test 
glasses, snap gauges, radius gauges, 
refractometers, concentricity gauges, sound level 
meters, grinding gauges, tailors' angles, bevel 
squares, gloves for protection, adjusting 
measurement devices, clamping elements for 
scribing cutters, dividers, marking gauges [joinery], 
current measuring devices, tachometers, sensing 
rods, inspection mirrors, temperature and humidity 
data loggers, temperature probes, temperature 
gauges, depth measurement limit stops, clock vernier 
callipers, angle standards, compass vernier callipers; 
all aforementioned goods excluding pre¬recorded 
data carriers of any kind for entertainment purposes, 
particularly cinematographic films, motion pictures, 
video tapes and audio tapes; all afore-mentioned 
products for use in industry (operating equipment).

Class: 14 סוג: 14

Stopwatches.

Class: 18 סוג: 18

Tool bags of leather, empty.
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 Owners

Name: HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH

Address: Schlieffenstrasse 40, 71636 Ludwigsburg, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Bard & Co., Adv.

Address: 12 Sirkin St., Kfar Saba, 4442143, Israel

שם: ערן ברד ושות',  עו"ד

כתובת : סירקין 12א, כפר סבא, 4442143, ישראל

Class: 21 סוג: 21

Sprayers (sprayers bottles); brushes, filing brushes, 
hand brushes, spark plug brushes; dustpans.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/02/2013, No. 011584935 האיחוד האירופי, 19/02/2013, מספר 011584935

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 21 סוג: 21
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STRIDE SIGNATURE

Trade Mark No. 262348 מספר סימן

Application Date 24/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brooks Sports, Inc.

Address: PO Box 31509, Seattle, Washington, 98103, 
U.S.A.

a Washington 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: 41 סוג: 41

Providing information and advice in the fields of 
running and running gait analysis; all included in 
class 41.

אספקת מידע וייעוץ בתחומים של ריצה וניתוח צורת הריצה; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                    

Class: 45 סוג: 45

Measuring and fitting services i.e., foot scanning, 
running gait analysis and fitting of footwear for the 
purpose of footwear selection; all included in class 
45.

שירותי מדידה והתאמה, שהם, סריקת כף הרגל, ניתוח צורת 
הריצה והתאמת הנעלה למטרות בחירת הנעלה; 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)

U.S.A., 26/07/2013, No. 86/021,348 ארה"ב, 26/07/2013, מספר 86/021,348

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45
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HeartTrends

Trade Mark No. 262389 מספר סימן

Application Date 16/01/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1226642 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Lev-El Diagnostics of Heart Diseases Ltd. שם: לב-אל אבחון מחלות לב בע"מ

Address: Kibbutz Shefayim, P.O.B. 357, Shefayim, 
6099000, Israel

כתובת : קיבוץ שפיים, ת.ד. 357, שפיים, 6099000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shichrur & Co.

Address: Azrieli Business Center, Triangle Tower 38th 
floor, Tel Aviv, 67011, Israel

שם: שחרור ושות'

כתובת : דרך מנחם בגין 132, תל אביב, 67011, מגדלי עזריאלי, 
מגדל משולש- קומה 38, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for processing and analyzing 
medical information; all included in class 9

תוכנות מחשב לעיבוד וניתוח של מידע רפואי; הנכללים כולם 
בסוג 9                                                               
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Trade Mark No. 262395 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 אנושי בטיפול ומניעה של מחלות 
וויראליות ובהן 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. 86028248 ארה"ב, 04/08/2013, מספר 86028248

Class: 5 סוג: 5
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SECUREFLOW

Trade Mark No. 262401 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 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

SDN (Software Defined Networking) security control 
application software; all included in Class 9

אס.די.אנ  (רשת מוגדרת תוכנה) תוכנה ליישום שליטה 
באבטחה; הנכללים כולם בסוג 9                                         
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MUSE

Trade Mark No. 262423 מספר סימן

Application Date 29/01/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1201924 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: MEDIGUS  Ltd. שם: מדיגוס בע"מ

Address: Omer Industrial Park, Omer, 84965, Israel כתובת : פארק תעשיה עומר, עומר, 84965, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and endoscopic devices; all included in class 
10.

התקנים  לניתוח והתקנים אנדוסקופיים; הנכללים כולם בסוג 
   .10
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Trade Mark No. 262427 מספר סימן

Application Date 29/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, boxes, packaging, booklets, 
books, brochures, notebooks, posters, flyers, 
banners, cards including greeting cards, postcards 
and calendars; sheets of paper and folders with 
removable paper sheets; plastic materials for 
packaging including bubble wrap for wrapping or 
packaging; printed matter including on paper, 
cardboard, plastics and goods or packages made 
from these materials; hard covers for books, 
brochures, catalogs, and magazines made from any 
materials such as paper, cardboard, plastics, textiles 
and fabrics; photographs, pictures, prints, drawings 
and albums; writing and painting equipment including 
stationery, paper of any kind including copying paper, 
glowing paper ,cards and the like, paper pad, 
sketchbooks, and canvases for painting; office 
supplies such as stickers, papers, stationery, 
envelops and writing instruments; educational and 
teaching materials made of paper, cardboard or 
plastic including in the form of experiential games; 
letters and numbers printer blocks from any material; 
printing galley blocks and plates.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, דהיינו, קופסאות, 
אריזות, ספרונים, ספרים, חוברות, מחברות, פוסטרים, 

פליירים, כרזות, כרטיסים כולל כרטיסי ברכה, גלויות ולוחות 
שנה; דפי נייר ואוגדנים עם דפי נייר הניתנים להסרה; חומרים 
פלסטיים לאריזה כולל אריזות בועה לעטיפה או אריזה; דברי 
דפוס המודפסים על פני נייר, קרטון, פלסטיק וטובין או אריזות 
העשויים מחומרים אלו; צרכי כריכת ספרים, חוברות, קטלוגים, 

וכתבי עת העשוים מכל חומר כגון נייר, קרטון, חומרים 
פלסטיים, בדים ואריגים; צילומים, תמונות, הדפסים, ציורים 
ואלבומים; צרכי כתיבה וציור כולל מכשירי כתיבה, ניירות מכל 
סוג כולל נייר העתקה, נייר זוהר, קלף וכדומה, בלוקים, פנקסים 
ובדי קנבס לצביעה; צרכי משרד, כגון: מדבקות, ניירות, נייר 
מכתבים, מעטפות וכלי כתיבה; חומרי לימוד והוראה מנייר, 
קרטון או פלסטיק כולל בצורה של משחקים חוייתיים; אותיות 
ומספרי דפוס מכל חומר המותאם להדפסה; גלופות.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ט"ז חשון תשע"ו - 28429/10/2015



Ownersבעלים

Name: ANTIDOTE CULTURE LTD שם: אנטידוט קאלצ'ר בע"מ

Address: EILAT 10, RAMAT HASHARON, 4728055, 
Israel

כתובת : אילת 10, רמת השרון, 4728055, ישראל

514268085

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lapidot, Melchior, Abramovich & Co.

Address: 11 Kiryat Hamada Har Hozvim, P.O.B. 45134, 
Jerusalem, 91451, Israel

שם: לפידות, מלכיאור, אברמוביץ ושות', עו"ד

כתובת : קרית המדע 11 הר חוצבים, ת.ד. 45134, ירושלים, 
91451, ישראל

Class: 21 סוג: 21

Utensils and containers for household and kitchen, 
namely, tableware, glasses, cups, mugs, coasters, 
plates, saucers, bowls, jars, cookware and baking 
ware, pots, pans, molds, presenting and serving 
utensils, trays, tea and coffee pots, bottles, pitchers, 
non-electric kettles, vases, storage ware, containers 
of any shape such as boxes and jars for dry and wet 
load or food, food boxes, cosmetics boxes, spice 
containers, salt and pepper shakers or grinders, the 
utensils and containers including lids and sets of the 
foregoing and all made from any kind of suitable 
material such as porcelain, metal, glass, plastic, 
cardboard or paper; cosmetic containers; items for 
cleaning; glassware, porcelain and earthenware; all 
included in class 21.  

כלים ומיכלים לבית ולמטבח, דהיינו, כלי שולחן, כוסות, ספלים, 
ספלי-מאג, תחתיות לכוסות או ספלים, צלחות, צלוחיות, 
קערות, קעריות, כלי בישול וכלי אפייה, סירים, מחבתות, 

תבניות, כלי הגשה והצגה מגשים, קנקני תה וקפה, בקבוקים, 
קנקנים, קומקומים שאינם חשמליים, אגרטלים, כלי אחסון, 
מיכלים מכל סוג כולל קופסאות או צנצנות לתכולה רטובה או 
יבשה, קופסאות לאוכל, קופסאות לתמרוקים, מכלי תבלינים, 
מלחיות ופלפליות, מטחנות מלח ופלפל, הכלים והמיכלים 
כוללים מכסים ויכולים להיות חלק ממערכות הכוללות את 
הכלים ו/או המיכלים האמורים והכל מכל חומר מתאים כגון 

חרסינה, מתכת, זכוכית, פלסטיק או נייר; פריטים לצורכי ניקוי; 
כלי זכוכית, חרסינה וחומר; כולם נכללים בסוג 21.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; all included in class 28.         .28 משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג
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EAU DE GAGA

Trade Mark No. 262430 מספר סימן

Application Date 29/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; cosmetic preparations; make-up and 
make-up removers; lipstick; lip gloss; lip pomades; 
lipstick holders; non-medicated lip care preparations; 
lip cream; fragrances; perfumes; perfume oils; 
perfumery; colognes; eau de toilette; eau de parfum; 
eau de cologne; face and body glitter; facial lotions, 
creams, moisturizers, cleansers, washes, scrubs, 
exfoliants and toners; beauty milks; non-medicated 
facial treatments in the nature of facial emulsions and 
facial masks; skin lotions; skin creams; skin 
conditioners; skin moisturizers; skin moisturizer 
masks and skin highlighters; hand moisturizers; 
creams and lotions; non-medicated foot lotions and 
creams; wrinkle removing skin care preparations; 
false eyelashes; non-medicated toiletries; body wash; 
body gels; body butter; body spray; body oils and 
mists; body scrubs; body powder; body moisturizers; 
body lotions; body creams; body exfoliants; body 
fragrances; body firming gels and lotions; body 
masks; bath gels; bath oils; bath powders; bath 
crystals; bath foam; bath beads; bath salts; shower 
gels; cosmetic preparations for baths; perfumed 
powders; soaps; perfumed soaps; liquid soaps; soap 
powder; toilet soap; toilet water; shaving 
preparations; shaving balm; shaving cream; shaving 
gel; after shave lotions; skin abrasive preparations; 
non-medicated skin creams and skin lotions for 
relieving razor burns; sunscreen preparations; 
suntanning preparations; sun tan oils; after-sun 
lotions; self-tanning preparations and cosmetic sun-
protecting preparations; sun block; non-medicated 
ointments for the treatment of sunburns; 
aromatherapy creams, lotions and aromatherapy oils; 
decorative transfers for cosmetic purposes; 
preparations for the care and conditioning of the 
body, skin, scalp and hair; essential oils for personal 
use; astringents for cosmetic purposes; massage 
oils; talcum powder; bubble bath; deodorants for 
personal use and body care; dentifrices; toothpaste;  
makeup applicators in the nature of cotton swabs for 
cosmetic purposes; all purpose cotton swabs for 
personal use and cosmetic purposes; cosmetic pads; 
pre-moistened cosmetic wipes; pre-moistened 
cosmetic tissues and towelettes; baby wipes; nail 
care preparations; nail polishes; nail polish base 
coat; nail polish top coat; nail strengtheners; nail 
hardeners; nail varnishes; nail polish removers; nail 
creams; cuticle removing preparations; nail tips; and 
nail buffing preparations; hair care preparations; hair 
care products in the nature of shampoos, 
conditioners, rinses, mousse, gels, creams, lotions 
and sprays; hair color; hair waving lotion; permanent 
wave preparations; hair lighteners; hair dyes; hair 
emollients; hair mascara; hair pomades; hair color 
removers; hair relaxing preparations and hair styling 
preparations; potpourri; aromatherapy pillows 
comprising potpourri in fabric containers; pomanders 
containing perfumed preparations and mixtures; 
sachets; sachet-like eye pillows containing 
fragrances; scented ceramic stones; scented linen 
sprays and scented room sprays; scented oils used 
to produce aromas when heated; scented pine 
cones; incense; room fragrances; fragrance emitting 
wicks for room fragrances; all included in class 3

קוסמטיקה; תכשירים קוסמטיים; איפור ומסירי איפור; שפתון; 
שפתון מבריק; שפתון שמנוני; מחזיקי שפתון; תכשירי שפתיים 
לא-רפואיים; קרם שפתיים; ניחוחות; בשמים; שמני בושם; 

תמרוקיה; מי בושם; או דה טואלט; או דה פרפום; או דה בושם; 
או דה קולון; נצנצים עבור פנים וגוף; תחליבים לפנים, קרמים, 
קרמי לחות, תחליבי ניקוי, תרחיצים, תכשירי קרצוף, תכשירי 
קילוף וטונרים ; חלב לטיפולים קוסמטיים;טיפול בפנים שאינו 
רפואי בצורה של תחליב לפנים ומסיכה לפנים; תחליבי עור; 
קרם לעור; מרככים לעור; לחות לעור; מסכות לחות לעור 

ומבהירי עור; קרמי לחות לידיים; קרמים ותחליבים; תחליבים 
וקרמים לא-רפואיים לרגל; תכשירים לטיפול בעור עבור הסרת 
קמטים; ריסים מלאכותיים; תמרוקים לא-רפואיים; תכשיר 
לרחיצת הגוף; ג'לים לגוף; חמאת גוף; תרסיס לגוף; שמני 
ומבשמי גוף; חומר לשיפשוף הגוף; אבקה לגוף; קרמי לחות 
לגוף; תחליבים לגוף; קרמים לגוף; מקלפי עור לגוף; ניחוחות 
לגוף; ג'לים ותחליבים מייצבים לגוף; מסכות לגוף; ג'לים 
לאמבטיה; שמנים לאמבטיה; אבקות לאמבטיה; גבישים 
לאמבטיה; קצף לאמבטיה; חרוזים לאמבטיה; מלחים 

לאמבטיה; ג'לים למקלחת; תכשירים קוסמטיים לאמבטיה; 
אבקות מבושמות; סבונים; סבונים מבושמים; סבונים נוזליים; 
אבקת סבון טואלט; סבון; מי טואלט; תכשירי גילוח, חומר 

מרגיע לגילוח, קרם לגילוח, ג'ל לגילוח, תחליבים לאחר גילוח, 
תכשירים לעור מגורה, קרמים לעור לא-רפואיים, תחליבים לעור 

להרגעת חתכים מסכין גילוח, תכשירי קרם הגנה; תכשירי 
שזוף; שמני שזוף; תחליבים לאחר חשיפה לשמש; תכשירים 
לשיזוף עצמי;תכשירים לשיזוף עצמי ותכשירים קוסמטיים 
להגנה מהשמש; קרם הגנה; משחות לא-רפואיות לטיפול 

בכויות שמש; קרמי ארומתרפיה; תחליבי ושמני ארומתרפיה; 
קעקועים דקורטיביים למטרות קוסמטיות; תכשירים עבור טיפול 
וריכוך הגוף, העור, הקרקפת והשיער; שמנים חיוניים לשימוש 
אישי; אסטרינג'נטים למטרות קוסמטיות; שמני עיסוי; אבקת 
טלק; קצף אמבט לשימוש אישי וטיפול הגוף; משחת שיניים; 
אבקות שיניים; אפליקטורים לאיפור מסוג ספוגיות כותנה 
למטרות קוסמטיות; פדי כותנה רב-תכליתיים לשימוש אישי 

ומטרות קוסמטיות; פדים קוסמטיים; מגבונים קוסמטיים ספוגים 
בלחות; ממחטות ומגבות קוסמטיות ספוגים בקרם לחות; 

מגבונים לתינוקות; תכשירים לטיפול בציפורניים; לק; שכבת 
בסיס לק; מחזקי ציפורניים, מחזקי ציפורניים, לכה לציפורניים, 
מסירי לק, קרמי ציפורניים, מכשירים שמסירים עור מת, קצי 

ציפורניים תכשירים להברקת ציפורניים; תכשירי טיפול בשיער; 
מוצרים לטיפול בשיער מסוג שמפו, מרככים, תרחיצים, מוס, 
ג'לים, קרמים, תחליבים ותרסיסים; צבע לשיער; תחליב סלסול 
לשיער; תכשירי סלסול תמידי; מבהירי שיער; צבעי שיער; 
משחה לשיער; מסקרה לשיער; משחות מבושמות לשיער; 
מסירי צבע מהשיער; תכשירי הרגעת השיער ותכשירי עיצוב 
השיער; פוטפורי; כרים לארומתרפיה הכוללים פוטפורי במיכלי 
אריג; מבשמים הכוללים תכשירי בושם ותערובות; שקיות 
קטנות; רטיות לעיניים דמויי שקיות המכילות ניחוחות; אבני 
קרמיקה מבושמים; תרסיסים מבושמים לחדרים ולאריגים; 

שמנים מבושמים המפיצים ארומה לאחר חימומם; אצטרובלים 
מבושמים; קטורת; בשמים להפצת ניחוחות בחדר; פתילות 

להפצת ניחוחות בחדר; הנכללים כולם בסוג 3.                       
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 Owners

Name: Ate My Heart Inc. (c/o Gelfand, Rennert and 
Feldman, L.L.P

Address: 1880 Century Park East, Suite 1600, Los 
Angeles, CA 90067, U.S.A.

A California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

U.S.A., 28/10/2013, No. 86/103,614 ארה"ב, 28/10/2013, מספר 86/103,614

Class: 3 סוג: 3
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Trade Mark No. 262481 מספר סימן

Application Date 21/06/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1190197 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pre-paid or card-actuated apparatus for dispensing 
coffee and coffee capsules.

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated hand tools and implements, namely 
garden tools, vegetable slicers, curling tongues, hair 
clippers for personal use, sharpening instruments, 
manicure sets, mortars for pounding, nail files, nail 
clippers, nutcrackers, pedicure sets, tongues, pizza 
cutters (non-electric), razor blades, razors, shaving 
cases, scissors, eyelash curlers, sugar tongues; 
cutlery, namely knives, forks and spoons.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, steam generation and 
cooking, namely apparatus for heating and foaming 
milk, electric apparatus for making hot beverages, 
electric mocha machines, electric coffee pots, electric 
coffee machines, as well as components and 
accessories for the aforesaid goods included in this 
class.

Class: 21 סוג: 21

Utensils and containers for household or kitchen use 
(not made of precious metals or alloys thereof); non-
electric coffeepots; non-electric mocha machines; 
components and accessories for the aforesaid goods 
included in this class; glassware, porcelain and 
earthenware included in this class.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.
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Class: 30 סוג: 30

Coffee; coffee extracts; coffee-based beverages and 
preparations for making coffee- based beverages; 
edible ices; tea, cocoa and artificial coffee; artificial 
coffee extracts; artificial coffee-based beverages and 
preparations for making on artificial coffee-based 
beverages; tea; tea extracts; tea-based beverages 
and preparations for making tea-based beverages; 
malt-based preparations for human consumption; 
cocoa-based beverages and preparations for making 
cocoa-based beverages; chocolate and chocolate-
based products; chocolate-based beverages and 
preparations for making chocolate-based beverages; 
cereal preparations; pastry and confectionary; cakes, 
pies, biscuits; tarts; sugar confectionary; muesli and 
cereals, also in the form of bars; sugar.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, installation, upkeep and repair of 
apparatus for heating and foaming milk, electric 
apparatus for making beverages, mocha machines, 
electric coffee pots and electric coffee machines, 
electric coffee and capsule dispensing machines; 
advisory services for the maintenance of said goods; 
rental and lending of said goods.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and beverages in hotels, 
motels, boarding houses, cafés, cafeterias, 
restaurants and bars; hotel, motel, boarding house, 
restaurant, cafe, cafeteria and bar services; 
accommodation for guests; room reservations in 
hotels, motels and boarding houses; accommodation 
agencies (hotels, boarding houses and motels); 
booking of seats and tables in hotels, motels, 
boarding houses, cafés, cafeterias, restaurants and 
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)

Switzerland, 23/12/2012, No. 644726 שוויץ, 23/12/2012, מספר 644726

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

Class: 25 סוג: 25

Class: 30 סוג: 30

Class: 37 סוג: 37

Class: 43 סוג: 43
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 Owners

Name: Qbo Coffee GmbH

Address: Birkenweg 4, CH-8304 Wallisellen, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 262495 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1190369 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 7 סוג: 7

Machine tools; motors and engines; transmission 
couplings and belts; transmissions; couplers; torque 
converters; clutches; fly wheels; damper wheels; 
retarders and brakes of all kinds, command and 
control devices and parts thereof, especially 
mechanical, hydraulic, pneumatic, electrical, 
electrostatic, electromagnetic; alternators; starter 
motors; dynamos; igniting devices for internal 
combustion engines; spark plugs; glow plugs for 
diesel engines; friction linings and antifriction linings; 
shoes, shoe plates, blocks, washers, sectors, disks, 
belts, bearing rings, rollers, made of or coated with 
friction or anti-friction bodies; electromagnets, 
especially for carrying purposes; carbon brushes, 
particularly for alternators, electric motors or 
dynamos; fans for motors and engines; hydraulic 
actuators of clutch controls; electric motors other 
than for land vehicles; hydraulic or pneumatic control 
devices for apparatus for heating, refrigeration, 
aeration, ventilation, conditioning, air-conditioning, 
defogging for vehicles; turbines other than for land 
vehicles; hydraulic or pneumatic controls for hydraulic 
clutches; hydraulic or pneumatic control units for 
engines; transmissions; clutches; clutch 
mechanisms; friction disks; clutch release bearings; 
hydraulic clutch controls; electric clutch controls; 
electronically controlled actuators; hydraulic actuators 
of clutch controls; couplers; electric generators; 
alternators; aeronautical engines; compressed air 
engines; filters for cleaning cooling air, for motors 
and engines; fuel, oil filters; shock absorber pistons 
(parts of machines); anti-pollution devices for motors 
and engines; vacuum cleaners; vacuum cleaner 
attachments for disseminating perfumes and 
disinfectants; gearboxes other than for land vehicles; 
fuel economizers for motors and engines; cartridges 
for filtering machines; clack valves [parts of 
machines]; control cables for machines, engines or 
motors; control mechanisms for machines, engines 
or motors; hydraulic controls for machines, motors 
and engines; pneumatic controls for machines, 
motors and engines; fuel conversion apparatus for 
internal combustion engines; fan belts for motors and 
engines; belts for motors and engines; jacks; cylinder 
heads for engines; cylinders for motors and engines; 
pistons for cylinders; starters for motors and engines; 
water separators; heat exchangers (parts of 
machines); exhausts for motors and engines; 
injectors for motor and engines; joints (parts of 
engines); washing apparatus; washing installations 
for vehicles; lifting apparatus; machine wheels; 
pistons (parts of machines or engines); air pumps 
(garage installations); pressure valves (parts of 
machines); propulsion mechanisms other than for 
land vehicles; radiators [cooling] for motors and 
engines; valves (parts of machines); heat exchangers 
(parts of machines); turbocompressors; fans for 
motors and engines; brake shoes, electric plates and 
segments; automatic apparatus operated by the 
introduction of a coin or a token, gasoline pumps for 
service stations.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic 
apparatus and instruments, cinematographic, optical, 
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weighing, measuring, signaling, for indication of 
position, detection, checking (supervision), life-saving 
(rescue), security and teaching; apparatus, 
instruments, electric and electronic equipment and 
apparatus for vehicles, namely controls for 
windscreen wipers, headlights, heating and air 
conditioning, seat adjustment, window regulators, 
sunroofs, radio and navigation, cruise control,; 
integrated systems of car radios, navigation and air-
conditioning management; circuit breakers; battery 
cut-off switches (at rest and in the event of collision); 
electronic management of batteries; utility trays, 
optical, electric and electronic wiring systems, 
including in pre-assembled form particularly for 
vehicles and all components for transmission by 
multiplexing, coupling or other means, of signals 
(sounds, images, data) or information on vehicles; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, storing, regulating or controlling carrier 
currents; systems for the wireless connection of 
electronic devices; traditional semi-conductor fuse 
boxes, electric interconnection housings; anti-
pinching systems for window regulators and 
sunroofs; on-board communication networks for 
vehicles, especially multiplexed and particularly 
apparatus and instruments for mobile phones known 
as hands-free kits with a microphone, cordless or 
other headphones; cameras; microphones; 
earphones; connectors; clips; connection pieces; 
interface links; electric, electronic or optical 
equipment, on board vehicles, including land 
vehicles, for steering, signaling, controlling, for 
information, safety as well as processing of 
information and signals (sounds, images, data) 
related thereto; liquid level sensors; oil level sensors; 
temperature sensors; rain sensors; dirt sensors; 
pressure sensors; position, angle, torque and rotary 
speed sensors; presence detectors; motion and 
motion analysis detectors; devices for adjusting 
headlight beams; signaling systems with light-
emitting diodes, including high-power diodes; 
directional lighting systems; lighting systems for 
reducing glare from other drivers; control modules for 
electric motors; electric or electronic regulators for 
alternators; apparatus for electronic power regulation 
(current inverters and current variators); chopper 
circuits (current converters); supercapacitors; current 
rectifiers; diode bridges; electrical or electronic 
variators; electric accumulators; electric relays and 
commutators; printed circuits; electronic components; 
diodes and semiconductors; rectifiers, especially 
diode bridges, Peltier-effect modules, radiators and 
exchangers for diodes and modules; electronic 
ignition modules; on-board and ground diagnostic 
calculators; on-board diagnostic systems and remote 
query diagnostic systems; systems for downloading 
software and updating software; systems for 
communication between vehicles and road 
infrastructure; electromagnetic relays; measuring 
sensors; ignition coils; ignition switches; ignition 
distributors; wiring harnesses; ignition harnesses; 
suppression capacitors; electric and/or electronic 
clutch controls; electric or electronic gearbox 
controls; electric locks; electric steering wheel locks; 
remote control systems; electronic key fobs; 
transponders; alarms, especially with ultrasound 
sensors; switches, electric; electric switches; control 
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panels; dashboard instruments, namely revolution 
counters; speedometers; multifunction display 
screens; liquid crystal displays; on-board computers 
for vehicles; navigation assistance devices 
comprising compact disk players or other digital data 
media, liquid crystal display screens, microphones, 
keyboards, loudspeakers and headphones; on-board 
and ground diagnostic calculators; electric switches; 
electric control levers; parking assistance and 
automated parking systems, namely radar parking 
apparatus, vehicle reversing sensors, anti-collision 
and anti-impact sensors for vehicles, electronic 
devices, LIDAR, video cameras, infrared sensors, 
sonars, anti-collision and anti-impact radars for 
vehicles, transmitters, ultrasound receivers; obstacle 
detection devices; systems for communication 
between motor vehicles and fixed stations; electronic 
cards; housings for electronic circuits; electrical 
connectors; rotating contacts; switches below 
steering wheels; flashing-light units; electronic power 
supply devices for discharge lamps; data media, 
especially magnetic or optical media; talking 
machines, cash registers, calculating machines; fire 
extinguishers, protection devices for personal use 
against accidents; air analysis apparatus; printed 
circuits; integrated circuits; fiber-optic cables; coaxial 
cables; starter cables for motors; electronic engine 
heat regulating apparatus; electronic control of 
valves, pumps, ventilation fans; speed checking 
apparatus for vehicles, speed governors; optical data 
media; magnetic data media; transmitting sets 
(telecommunication); transmitters of electronic 
signals; time recording apparatus; distance recording 
apparatus; sound recording apparatus; kilometer 
recorders for vehicles; gasoline gauges; fuses; 
printers for use with computers; fire alarms; slope 
indicators; electric loss indicators; pressure indicator 
plugs for valves; temperature indicators; speed 
indicators; data processing apparatus; readers (data 
processing equipment); bar code readers; optical 
character readers; software (recorded programs); 
distance measuring apparatus; modems; monitors 
(hardware); monitors (computer programs); satellite 
navigation apparatus; navigation apparatus for 
vehicles (on-board computers); computers; computer 
peripherals; warning triangles for vehicles; 
transmitters of electronic signals; simulators for the 
steering and control of vehicles; electronic notice 
boards; taximeters; portable telephones; 
decelerometers; apparatus for checking the efficiency 
of vehicle braking devices; electric cards; devices for 
regulating headlight beams; variators for lighting 
intensity, especially as a function of braking for brake 
lights; control modules for electric motors; systems 
for detecting, processing, signaling and following 
stationary and moving objects around a vehicle; 
assistance systems for parking, reversing and blind 
spot detection; pre-collision detection and collision 
avoidance systems; automatic braking systems; light 
variation sensors; automatic and remote locking and 
unlocking systems for vehicle apertures; automatic 
and remote starting for vehicle systems; keyless 
access and starting systems for vehicles; automatic 
opening and closing systems for vehicle doors, 
trunks, hoods and roofs; systems for the remote 
control of vehicle heating or air conditioning by 
means of a fob, or in combination with another device 
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such as a telephone, pocket computer, electronic 
agenda; systems for recovering specific vehicle data 
on a fob; control screens; software; flat screens; 
compact disk players, including for video compact 
disks; digital compact disks, including video compact 
disks and other data media; multimedia equipment 
for the information and entertainment of passengers 
of a vehicle; equipment for communication via 
Internet link or similar equipment and for data display 
inside a vehicle; reception antennas, transmission 
antennas for sound, images and data; head-up 
display screens; lateral trajectory monitoring 
systems; video sensors; road-marking detection 
apparatus; apparatus and instruments for processing 
video images; signaling systems and cameras; 
condensers (capacitors).Class: 11 סוג: 11

Lighting installations, headlights for vehicles; glass 
panes for headlamps; vehicle headlights; ceiling 
lights; headlight inclination correctors; lamps; devices 
for regulating headlight beams; headlamp washers; 
headlamp wipers; vehicle signaling lights; signaling 
lights indicators; installations for heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; air ozonizers; 
position indicators for valves and faucets, and parts 
thereof; hot air ovens; conditioners; air conditioners; 
convectors; heat exchangers; radiators, finned pipes, 
boilers; central heating equipment; urban heating 
facilities; heating, refrigerating, airing, ventilating, air 
conditioning and defogging apparatus for vehicles, 
command or control parts and units thereof; control 
panels for such apparatus; heat exchangers; 
ventilator fans for air-conditioning; heat 
accumulators; air-purifying apparatus and machines; 
air deodorizing apparatus; filters for air conditioning; 
air filtering installations; light bulbs; light bulbs for 
directional signals for vehicles; electric light bulbs; 
demisting heating apparatus for vehicles; anti-dazzle 
devices for vehicles (lamp fittings); heating apparatus 
for defrosting windows of vehicles; radiator caps; 
solar collectors (heating); heat regenerators; air 
conditioners for vehicles; fuel economizers; air 
conditioners for vehicles; defrosters for vehicles; light 
bulbs for directional signals for vehicles; liquid 
coolers (installations); level regulating valves for 
tanks; pressurized water tanks; electric regulation 
valves; storage devices for heat or cold.
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Class: 12 סוג: 12

Vehicles, motor apparatus for the locomotion by land; 
motors and engines; electric motors for vehicles; 
transmissions; clutches; clutch mechanisms; friction 
disks; clutch release bearings; clutch torsion 
dampers; fly wheels; fly-wheels with torsional 
damper; hydraulic clutch controls; electric clutch 
controls; electronic, hydraulic actuators for clutch 
controls; couplers; torque converters for vehicles, 
their command or control parts and devices; belt 
speed drives; speed humps; brakes and braking 
installations for vehicles, their command and control 
parts and devices; apparatus for checking the 
efficiency of vehicle braking devices; hydrodynamic 
retarders and brakes and eddy current (Foucault 
current) retarders and brakes for vehicles as well as 
component parts thereof, spare parts for mechanical, 
hydraulic, pneumatic, electrical or electronic 
connecting, fastening, commanding, controlling; 
safety belts for vehicle passengers; accessories for 
vehicle equipment or decoration, namely doors, 
hoods, bumpers, steering wheels, window panes, 
windshields, hoods for vehicles, silencers, 
gearboxes, axles, wheels, wheel rims, tires, inner 
tubes, spikes for tires, hub caps, balance weights for 
wheels, air pumps, automobile chains, seats, seat 
covers, child safety seats, headrests for seats, trailer 
connections, luggage carriers, ski luggage racks; 
headlight inclination correctors; electric and/or 
electronic power steering devices; electronic power 
suspension; electromechanical actuators, especially 
for locking doors, adjusting the position of seats, 
rear-view mirrors and the direction of headlights, for 
controlling sunroofs and window openers; brake 
linings; steering wheel locks; actuators for locks; car 
horns; windshield wipers and components thereof 
such as windshield wiper blades, connectors and 
fastening systems for windshield wiper blades, 
windshield wiper arms, deflectors; windshield wiper 
movement transmission assemblies; windshield 
wiper support plates; electric motors; motor reducers; 
windshield washers; windshield washer bottles; 
lockless petrol tank caps; air intake control valves on 
a radiator; brake cylinders for hydraulic clutch control; 
master cylinders for brakes or clutches; vehicle door 
handles; air intake control valves on a radiator; 
reversing alarms for vehicles; gearboxes for land 
vehicles, hydraulic circuits for vehicles; upholstery for 
vehicle; brake shoes, brake pads and shoes, brake 
discs; robotic gearboxes; equipment for eliminating 
pollutant gases by photocatalysis; windshields 
comprising a screen for viewing data and images; 
rearview mirrors with video camera, with display, with 
signal lights; cigar lighters for automobiles.
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Class: 16 סוג: 16

Printed matter other than magazines, newspapers 
other than magazines and periodicals other than 
magazines; books other than magazines; advertising 
documents; prospectuses, catalogs; paper; packing 
cardboard; boxes of cardboard, paper or plastic bags, 
small bags, wrappings, pouches for packaging 
purposes; bookbinding material; stationery; adhesive 
materials (for stationery); painting and coating 
equipment; albums; architects' models; cards; 
geographical maps; filtering materials (paper); 
instructional and teaching material; plastic wrapping.

Class: 17 סוג: 17

Gutta-percha; natural rubber; balata and substitute 
materials, packing, stopping and insulating materials; 
asbestos, mica; insulating coatings for use in building 
and industry; flexible pipes, not of metal; friction 
facings for clutches; plastics in extruded form for use 
in manufacture; tubes, sheets, plates of plastic; 
extruded plastics in the form of rods and profiles for 
use in manufacturing; plastics in extruded form for 
use in manufacture; sealing material, particularly 
pastes and mastics; friction lining materials, partly 
processed; compressed air pipe fittings, not of metal; 
rubber stoppers; insulators for cables; compositions 
for preventing the radiation of heat; insulators for 
electric mains; fiberglass for insulation; filtering 
materials (semi-processed foams or plastics); brake 
lining materials, partly processed; waterproof 
packings; soundproofing materials, connecting hose 
for vehicle radiators.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/01/2013, No. 011474814 האיחוד האירופי, 09/01/2013, מספר 011474814

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, gray 
and yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: VALEO SERVICE

Address: 70 rue Pleyel, F-93200 Saint Denis, France

(Société par actions simpliée)

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. 262512 מספר סימן

Application Date 24/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1190498 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 011823085 האיחוד האירופי מספר: 011823085

Dated 31/10/2013 (Section 16) מיום 31/10/2013 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business services, namely risk management 
assistance; consulting services, namely business 
advice; cost price analysis; business inquiries; 
business management and organization consultancy; 
business management consultancy; business 
management services; personnel management 
consultancy; forest management consultation; 
advisory services for business management; 
professional business consultancy; accounting; 
computerized file management; business 
investigations; compilation of statistics; business 
efficiency expert services; drawing up of statements 
of accounts; economic forecasting; commercial 
information agencies; invoicing; business 
management of performing artists; business 
management of hotels; publication of publicity texts; 
commercial or industrial management assistance; 
business information; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
payroll preparation; marketing research; marketing 
studies; opinion polling; business research; 
organization of exhibitions for commercial purposes; 
business organization consultancy; outsourcing 
services [business assistance]; personnel 
recruitment; psychological testing for the selection of 
personnel; bill-posting; business management 
assistance; sponsorship search; systemization of 
information into computer databases; elemarketing 
services; organization of trade fairs for commercial 
purposes; business appraisals; business auditing; 
compilation of information into computer databases. 
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Class: 36 סוג: 36

Financial management consultation; real estate 
management consultation; credit card Services; debit 
card Services; issue of tokens of value; issuance of 
credit cards; banking; seearity, clearing, financial; 
brokerage of carbon credits; actuarial services; stock 
brokerage Services; brokerage; retirement payment 
services; savings bank services; provident fund 
services; securities brokerage; electronic funds 
transfer; fiscal valuations; insurance information; 
financial information; factoring; assistance services in 
the fields of property insurance, casualty insurance, 
reinsurance, legal expenses insurance, liability 
insurance, life insurance, and health insurance as 
well as in the field of administration of insurance 
claims; fire insurance underwriting; financial analysis; 
financial consultancy; financial sponsorship; financial 
valuation of standing timber; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; financing services; 
insurance and reinsurance services relating to the 
assistance in financial risk assessment and financial 
management, in the fields of insurance business and 
actuarial statistics, in the field of the management of 
insurance claims and relating to consulting services 
in the field of process management; assistance in the 
field of financial risk management; insurance and 
reinsurance in all areas of property insurance, 
casualty insurance, reinsurance, legal expenses 
insurance, liability insurance, life insurance, and 
health insurance; financial services, namely 
assistance in finance management and planning; 
consultation in the fields of insurance, insurance 
underwriting and financial management; financial 
consultation; real estate consultation; monetary 
strategy consultation and research; apartment house 
management; exchanging money; business 
liquidation services, financial; installment loans; 
home banking; real estate agencies; real estate 
management; fund investments; health insurance 
underwriting;  finememgt life insurance underwriting; 
mortgage banking numismatic appraisal; charitable 
fund raising; &ta}np-appraisalf fewelr)>~appmi-
salrantique~appmisalt real estate appraisal; art 
appraisal; repair costs evaluation [financial 
appraisal]; check debt advisory Services; marine 
insurance underwriting; guarantees; accident 
insurance underwriting; loans [financing]; freab-
estatefl; rentmg-efflatsf mutual funds; insurance 
brokerage; financial management; fiduciary; leasing 
of real estate; leasing of farms; insurance 
consultancy; insurance; safe.
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 Owners

Name: Christoph Geskes

Address: Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely operation of medical 
clinics, medical laboratory services, medical cost 
management; medical counselling; medical research 
services; providing medical information to others; 
home health care services; tree surgery; hospices; 
alternative medicine services; blood bank services; 
midwife services; medical assistance; chiropractics; 
landscape gardening; hospitals; speech therapy 
services; opticians' services; services of a 
psychologist; health care; dentistry; aquaculture 
services; plant nurseries; rest homes; health centers; 
in vitro fertilization services; nursing homes; medical 
clinic services; sanatoriums; aerial and surface 
spreading of fertilizers and other agricultural 
chemicals; massage; rehabilitation for substance 
abuse patients; gardening; horticulture; health 
counseling; nursing, medical; artificial insemination 
services; landscape design; tree planting for carbon 
offsetting purposes; physiotherapy; plastic surgery; 
lawn care; agricultural management, agricultural 
consultation; forestry management and forestry 
consultation; vermin extermination for agriculture, 
horticulture and forestry; telemedicine services; 
therapy services; weed killing, farming equipment 
rental; medical equipment rental; rental of sanitation 
facilities; pharmacists' services to make up 
prescriptions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/05/2013, No. 011823085 האיחוד האירופי, 17/05/2013, מספר 011823085

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 44 סוג: 44
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Trade Mark No. 262540 מספר סימן

Application Date 23/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1190695 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Addressing machines; address plates for addressing 
machines; address stamps; adhesive bands for 
stationery or household purposes; adhesives [glues] 
for stationery or household purposes; adhesive tape 
dispensers [office requisites]; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advertisement 
boards of paper or cardboard; albums; almanacs; 
announcement cards [stationery]; apparatus for 
mounting photographs; aquarelles; architects' 
models; arithmetical tables; atlases; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; bags for 
microwave cooking; balls for ball-point pens; bibs of 
paper; binding strips [bookbinding]; biological 
samples for use in microscopy [teaching materials]; 
blackboards; blotters; blueprints; bookbinding 
apparatus and machines [office equipment]; 
bookbinding cloth; bookbindings; bookends; booklets; 
bookmarkers; books; bottle envelopes of cardboard 
or paper; bottle wrappers of cardboard or paper; 
boxes of cardboard or paper; cabinets for stationery 
[office requisites]; calendars; canvas for painting; 
carbon paper; cardboard; cardboard articles; 
cardboard tubes; cards; cases for stamps [seals]; 
catalogues; chalk for lithography; chalk holders; 
charcoal pencils; chart pointers, non-electronic; 
chromolithographs [chromos]; cigar bands; 
clipboards; coasters of paper; comic books; 
compasses for drawing; composing frames [printing]; 
conical paper bags; copying paper [stationery]; cords 
for bookbinding; correcting fluids [office requisites]; 
correcting ink [heliography]; covers of paper for 
flower pots; covers [stationery]; cream containers of 
paper; credit card imprinters, non-electric; diagrams; 
document files [stationery]; document laminators for 
office use; drawer liners of paper, perfumed or not; 
drawing boards; drawing instruments; drawing 
materials; drawing pads; drawing pens; drawing pins; 
drawing rulers; drawing sets; drawing squares; 
drawing T-squares; duplicators; elastic bands for 
offices; electrocardiograph paper; electrotypes; 
embroidery designs [patterns]; engraving plates; 
engravings; envelope sealing machines, for offices; 
envelopes [stationery]; erasing products; erasing 
shields; etching needles; etchings; fabrics for 
bookbinding; face towels of paper; figurines 
[statuettes] of papier mâché; files [office requisites]; 
filtering materials [paper]; filter paper; finger-stalls 
[office requisites]; flags of paper; folders for papers; 
folders [stationery]; forms, printed; fountain pens; 
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franking machines for office use; French curves; 
galley racks [printing]; garbage bags of paper or of 
plastics; geographical maps; glue for stationery or 
household purposes; gluten [glue] for stationery or 
household purposes; graining combs; graphic prints; 
graphic representations; graphic reproductions; 
greeting cards; gummed cloth for stationery 
purposes; gummed tape [stationery]; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
handkerchiefs of paper; hand labelling appliances; 
hand-rests for painters; handwriting specimens for 
copying; hat boxes of cardboard; hectographs; 
histological sections for teaching purposes; holders 
for checkbooks [cheque books]; holders for stamps 
[seals]; house painters' rollers; index cards 
[stationery]; indexes; Indian inks; ink; inking pads; 
inking ribbons; inking ribbons for computer printers; 
inking sheets for document reproducing machines; 
inking sheets for duplicators; inkstands; ink sticks; ink 
stones [ink reservoirs]; inkwells; isinglass for 
stationery or household purposes; labels, not of 
textile; ledgers [books]; letter trays; lithographic 
stones; lithographic works of art; lithographs; loose-
leaf binders; luminous paper; magazines 
[periodicals]; manifolds [stationery]; manuals 
[handbooks]; marking chalk; mats for beer glasses; 
mimeograph apparatus and machines; modelling 
clay; modelling materials; modelling paste; modelling 
wax, not for dental purposes; moisteners for gummed 
surfaces [office requisites]; moisteners [office 
requisites]; molds for modelling clays [artists' 
materials]; money clips; musical greeting cards; 
newsletters; newspapers; nibs; nibs of gold; note 
books; numbering apparatus; numbers [type]; 
obliterating stamps; office perforators; office 
requisites, except furniture; oleographs; packaging 
material made of starches; pads [stationery]; paint 
boxes [articles for use in school]; paintbrushes; 
painters' brushes; painters' easels; paintings 
[pictures], framed or unframed; palettes for painters; 
pamphlets; pantographs [drawing instruments]; 
paper; paper bows; paper clasps; paper-clips; paper 
coffee filters; paper for radiograms; paper for 
recording machines; paper knives [cutters] [office 
requisites]; paper ribbons; paper sheets [stationery]; 
paper tapes and cards for the recordal of computer 
programmes; paperweights; papier mâché; 
parchment paper; passport holders; pastels 
[crayons]; patterns for dressmaking; patterns for 
making clothes; pencil holders; pencil lead holders; 
pen cases; pencil leads; pencils; pencil sharpeners, 
electric or non-electric; pencil sharpening machines, 
electric or non-electric; pen clips; penholders; pens 
[office requisites]; pen wipers; perforated cards for 
Jacquard looms; periodicals; photo-engravings; 
photographs [printed]; photograph stands; pictures; 
placards of paper or cardboard; place mats of paper; 
plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
plastic cling film, extensible, for palletization; plastic 
film for wrapping; plastics for modelling; portraits; 
postage stamps; postcards; posters; printed 
publications; printed timetables; printers' blankets, 
not of textile; printers' reglets; printing blocks; printing 
sets, portable [office requisites]; printing type; prints 
[engravings]; prospectuses; punches [office 
requisites]; rollers for typewriters; rosaries; rubber 
erasers; school supplies [stationery]; scrapers 
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[erasers] for offices; sealing compounds for 
stationery purposes; sealing machines for offices; 
sealing stamps; sealing wafers; sealing wax; seals 
[stamps]; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; sheets of reclaimed cellulose 
for wrapping; shields [paper seals]; signboards of 
paper or cardboard; silver paper; slate pencils; song 
books; spools for inking ribbons; square rulers; stamp 
pads; stamps [seals]; stamp stands; stands for pens 
and pencils; staples for offices; stapling presses 
[office requisites]; starch paste [adhesive] for 
stationery or household purposes; steatite [tailor's 
chalk]; steel letters; steel pens; stencil cases; stencil 
plates; stencils; stencils [stationery]; stickers 
[stationery]; tablecloths of paper; table linen of paper; 
tablemats of paper; table napkins of paper; tags for 
index cards; tailors' chalk; teaching materials [except 
apparatus]; terrestrial globes; tickets; tissues of paper 
for removing make-up; toilet paper; towels of paper; 
tracing cloth; tracing needles for drawing purposes; 
tracing paper; tracing patterns; transfers 
[decalcomanias]; transparencies [stationery]; trays for 
sorting and counting money; type [numerals and 
letters]; typewriter keys; typewriter ribbons; 
typewriters, electric or non-electric; vignetting 
apparatus; viscose sheets for wrapping; watercolor 
[watercolour] saucers for artists; waxed paper; wood 
pulp board [stationery]; wood pulp paper; wrapping 
paper; wristbands for the retention of writing 
instruments; writing board erasers; writing brushes; 
writing cases [sets]; writing cases [stationery]; writing 
chalk; writing instruments; writing materials; writing or 
drawing books; writing pads; writing paper; writing 
slates; Xuan paper for Chinese painting and 
calligraphy.
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Class: 29 סוג: 29

Albumen for culinary purposes; alginates for culinary 
purposes; almonds, ground; anchovy; animal marrow 
for food; apple purée; bacon; beans, preserved; black 
pudding [blood sausage]; bone oil, edible; bouillon; 
bouillon concentrates; butter; buttercream; caviar; 
charcuterie; cheese; clams [not live]; coconut butter; 
cocoa butter; coconut, desiccated; coconut fat; 
coconut oil; colza oil for food; corn oil; cranberry 
sauce [compote]; crayfish, not live; cream [dairy 
products]; croquettes; crustaceans, not live; 
crystallized fruits; curd; dates; edible birds' nests; fat-
containing mixtures for bread slices; fatty substances 
for the manufacture of edible fats; fish fillets; fish 
meal for human consumption; fish, not live; fish, 
preserved; fish, tinned; foods prepared from fish; 
frozen fruits; fruit-based snack food; fruit chips; fruit 
jellies; fruit peel; fruit, preserved; fruit preserved in 
alcohol; fruit pulp; fruit salads; fruit, stewed; fruits, 
tinned; game, not live; gelatine; gherkins; ginger jam; 
ham; herrings; hummus [chickpea paste]; isinglass 
for food; jellies for food; kephir [milk beverage]; 
kimchi [fermented vegetable dish]; kumys [kumyss] 
[milk beverage]; lard for food; lentils, preserved; 
linseed oil for culinary purposes; liver; liver pâté; 
lobsters, not live; margarine; marmalade; meat jellies; 
meat, preserved; meat, tinned; milk beverages, milk 
predominating; mushrooms, preserved; mussels, not 
live; non-alcoholic egg nog; nuts, prepared; olive oil 
for food; olives, preserved; onions, preserved; 
oysters, not live; palm kernel oil for food; palm oil for 
food; peanut butter; peanuts, processed; peas, 
preserved; pectin for culinary purposes; piccalilli; 
pickles; pollen prepared as foodstuff; pork; potato 
chips; potato flakes; potato fritters; powdered eggs; 
prawns, not live; preparations for making bouillon; 
preparations for making soup; raisins; rennet; 
salmon; salted fish; salted meats; sardines; 
sauerkraut; sausages; sausages in batter; sea-
cucumbers, not live; seaweed extracts for food; 
sesame oil; shellfish, not live; shrimps, not live; 
silkworm chrysalis, for human consumption; snail 
eggs for consumption; soups; soya beans, preserved, 
for food; soya milk [milk substitute]; spiny lobsters, 
not live; suet for food; sunflower oil for food; tahini 
[sesame seed paste]; toasted laver; tofu; tomato juice 
for cooking; tomato purée; tripe; truffles, preserved; 
tuna fish; vegetable salads; vegetables, dried; 
vegetable soup preparations; vegetables, preserved; 
vegetables, tinned; whey; whipped cream; white of 
eggs; yogurt; yolk of eggs.
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Class: 30 סוג: 30

Allspice; almond confectionery; almond paste; 
aniseed; aromatic preparations for food; artificial 
coffee; baking soda [bicarbonate of soda for cooking 
purposes]; barley meal; bean meal; beer vinegar; 
binding agents for ice cream [edible ices]; biscuits; 
breadcrumbs; bread rolls; buns; cake paste; cake 
powder; cakes; candy; capers; caramels [candy]; 
celery salt; cereal-based snack food; cereal 
preparations; chewing gum; chicory [coffee 
substitute]; chips [cereal products]; chocolate; 
chocolate-based beverages; chocolate beverages 
with milk; chow-chow [condiment]; chutneys 
[condiments]; cinnamon [spice]; cloves [spice]; 
cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk; 
coffee-based beverages; coffee beverages with milk; 
coffee flavorings [flavourings]; condiments; 
confectionery for decorating Christmas trees; cooking 
salt; corn flakes; corn flour; corn, milled; corn, 
roasted; couscous [semolina]; crackers; crushed 
barley; crushed oats; curry [spice]; custard; dressings 
for salad; edible ices; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; farinaceous 
foods; ferments for pastes; flavorings [flavourings], 
other than essential oils, for beverages; flavorings 
[flavourings], other than essential oils, for cakes; 
flavorings, other than essential oils; flour-milling 
products; fondants [confectionery]; frozen yogurt 
[confectionery ices]; fruit jellies [confectionery]; 
garden herbs, preserved [seasonings]; gingerbread; 
ginger [spice]; glucose for culinary purposes; gluten 
prepared as foodstuff; golden syrup; groats for 
human food; gruel, with a milk base, for food; halvah; 
hominy; hominy grits; husked barley; husked oats; 
ice cream; iced tea; ice for refreshment; ice, natural 
or artificial; infusions, not medicinal; ketchup [sauce]; 
leaven; liquorice [confectionery]; macaroni; 
macaroons [pastry]; malt biscuits; malt extract for 
food; malt for human consumption; maltose; 
marinades; marzipan; mayonnaise; meat gravies; 
meat pies; meat tenderizers, for household purposes; 
mint for confectionery; molasses for food; muesli; 
mustard meal; natural sweeteners; noodles; 
nutmegs; oat-based food; oat flakes; oatmeal; 
pancakes; pasta; pasta sauce; pastilles 
[confectionery]; peanut confectionery; pepper; 
peppermint sweets; peppers [seasonings]; petit-
beurre biscuits; petits fours [cakes]; pies; pizzas; 
popcorn; potato flour for food; powders for ice cream; 
pralines; preparations for stiffening whipped cream; 
propolis; puddings; quiches; ravioli; relish 
[condiment]; rice-based snack food; rice cakes; royal 
jelly; rusks; saffron [seasoning]; salt for preserving 
foodstuffs; sandwiches; sauces [condiments]; 
sausage binding materials; seasonings; sea water for 
cooking; seaweed [condiment]; semolina; sorbets 
[ices]; soya bean paste [condiment]; soya flour; soya 
sauce; spaghetti; spring rolls; star aniseed; starch for 
food; stick liquorice [confectionery]; sushi; 
sweetmeats [candy]; tabbouleh; tacos; tapioca flour 
for food; tarts; tea-based beverages; thickening 
agents for cooking foodstuffs; tomato sauce; tortillas; 
turmeric for food; unleavened bread; unroasted 
coffee; vanilla [flavoring]; vanillin [vanilla substitute]; 
vegetal preparations for use as coffee substitutes; 
vermicelli [noodles]; waffles; wheat flour.
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Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
aloe vera drinks, non-alcoholic; aperitifs, non-
alcoholic; beer wort; cider, non-alcoholic; cocktails, 
non-alcoholic; essences for making beverages; 
extracts of hops for making beer; ginger beer; grape 
must, unfermented; isotonic beverages; kvass [non-
alcoholic beverage]; lemonades; lithia water; malt 
beer; malt wort; milk of almonds [beverage]; must; 
non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic honey-
based beverages; orgeat; pastilles for effervescing 
beverages; peanut milk [non-alcoholic beverage]; 
powders for effervescing beverages; preparations for 
making aerated water; preparations for making 
beverages; preparations for making liqueurs; 
preparations for making mineral water; sarsaparilla 
[non-alcoholic beverage]; seltzer water; sherbets 
[beverages]; soda water; syrups for beverages; 
syrups for lemonade; table waters; tomato juice 
[beverage]; vegetable juices [beverages]; waters 
[beverages]; whey beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages [except beers], namely alcoholic 
beverages containing fruit; alcoholic beverages, 
except beer; alcoholic essences; alcoholic extracts; 
anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; arrack 
[arak]; bitters; brandy; cider; curacao; cocktails; 
digesters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; 
fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; liqueurs; mead 
[hydromel]; peppermint liqueurs; perry; piquette; rice 
alcohol; rum; sake; spirits [beverages]; vodka; 
whisky; wine.
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Class: 35 סוג: 35

Administrative processing of purchase orders; 
advertising agencies; advertising by mail order; 
advisory services for business management; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; auctioneering; bill-posting; book-
keeping; business appraisals; business auditing; 
business efficiency expert services; business 
information; business inquiries; business 
investigations; business management and 
organization consultancy; business management 
assistance; business management consultancy; 
business management of hotels; business 
management of performing artists; business 
organization consultancy; business research; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; commercial information 
agencies; commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; commercial or 
industrial management assistance; compilation of 
information into computer databases; compilation of 
statistics; computerized file management; cost price 
analysis; data search in computer files for others; 
demonstration of goods; direct mail advertising; 
dissemination of advertising matter; distribution of 
samples; document reproduction; drawing up of 
statements of accounts; economic forecasting; 
employment agencies; import-export agencies; 
invoicing; layout services for advertising purposes; 
marketing research; marketing studies; modelling for 
advertising or sales promotion; news clipping 
services; office machines and equipment rental; on-
line advertising on a computer network; opinion 
polling; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of fashion shows 
for promotional purposes; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; outsourcing 
services [business assistance]; payroll preparation; 
personnel management consultancy; personnel 
recruitment; photocopying services; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
price comparison services; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; professional business consultancy; 
psychological testing for the selection of personnel; 
publication of publicity texts; publicity columns 
preparation; publicity material rental; public relations; 
radio advertising; relocation services for businesses; 
rental of advertising space; rental of advertising time 
on communication media; rental of photocopying 
machines; rental of vending machines; sales 
promotion for others; secretarial services; shop 
window dressing; sponsorship search; shorthand; 
systemization of information into computer 
databases; tax preparation; telephone answering for 
unavailable subscribers; television advertising; 
transcription; typing; updating of advertising material; 
word processing; writing of publicity texts.
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Conditions/Disclaimers

Words Yam Kee in special script.

 Owners

Name: I.P. CREATIONS ENTERPRISES LIMITED

Address: Arch Makariou III,146, Alpha Tower, 4 th floor, 
CY-3021 Limassol, Cyprus

(CY Limited Liability Xompany)

Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
bar services; boarding for animals; boarding house 
bookings; boarding houses; cafes; cafeterias; 
canteens; day-nurseries [crèches]; food and drink 
catering; holiday camp services [lodging]; hotel 
reservations; hotels; motels; providing campground 
facilities; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; rental of meeting rooms; rental of 
temporary accommodation; rental of tents; rental of 
transportable buildings; restaurants; retirement 
homes; self-service restaurants; snack-bars; 
temporary accommodation reservations; tourist 
homes.
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Trade Mark No. 262562 מספר סימן

Application Date 23/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0854051 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Solvay

Address: Rue de Ransbeek 310, B-1120 Bruxelles, 
Belgium

(Benelux 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: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry, science and 
also agriculture, horticulture and silviculture, namely, 
calcium chloride; fertilizers; chemical substances for 
preserving foodstuffs; chemicals for treating water. 

Class: 3 סוג: 3

Chemical for household dehumidification and 
cleaning purposes; not included in other classes.

Class: 4 סוג: 4

Dust absorbing, wetting and binding compositions.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials.

ט"ז חשון תשע"ו - 31129/10/2015



Trade Mark No. 262567 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1057580 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABDIJ AFFLIGEM, vereniging zonder 
winstoogmerk

Address: 6, Abdijstraat, B-1790 AFFLIGEM, Belgium

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

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

ט"ז חשון תשע"ו - 31229/10/2015



Trade Mark No. 262571 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1174336 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABDIJ AFFLIGEM, vereniging zonder 
winstoogmerk

Address: 6, Abdijstraat, B-1790 AFFLIGEM, Belgium

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

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)

Benelux, 26/06/2013, No. 1270795 בנלוקס, 26/06/2013, מספר 1270795

Class: 32 סוג: 32

ט"ז חשון תשע"ו - 31329/10/2015



Trade Mark No. 262585 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for winding flexible material, namely 
packages of flexible material, namely metallic wire, 
cord or cable, all included in class 7. 

מכונות לסלילת חומר גמיש, דהיינו חבילות של חומר גמיש, 
דהיינו חוט מתכתי, כבל או כבלים, הכל כלול בסוג 7.              

                                                                

Class: 9 סוג: 9

Hand portable containers designed for storage and 
dispensing of filamentary electrical cables, 
communication cables and fiber cables, all included 
in class 9.

מכולות יד ניידת המתוכננים לאחסון וניפוק של כבלי חשמל, 
כבלי תקשורת וכבלי סיבים, הכל כלול בסוג 9.                        
                                                                                    

                    

Class: 39 סוג: 39

Services related to winding flexible material, namely 
metallic wire, cord, or cable in packages in 
accordance with specifications, all included in class 
39. 

שירותים הקשורים לליפוף חומר גמיש, דהיינו חוט מתכתי, 
כבל, או חבילות כבלים בהתאם למפרט, הכל כלול בסוג 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)

U.S.A., 24/07/2013, No. 86019017 ארה"ב, 24/07/2013, מספר 86019017

Class: 7 סוג: 7

ט"ז חשון תשע"ו - 31429/10/2015



 Owners

Name: REELEX Packaging Solutions, Inc.

Address: Patterson, New York, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer, Adv.

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
4310302, Israel

שם: אדוארד לנגר, עו"ד

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד. 410, רעננה, 4310302, ישראל

ט"ז חשון תשע"ו - 31529/10/2015



JADNEXX

Trade Mark No. 262592 מספר סימן

Application Date 02/02/2014 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 use in oncology, 
hematology and tissue and organ transplantation; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלות 
של רקמות ואיברים; הנכללים כולם בסוג 5.                           

                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 31629/10/2015



JADENU

Trade Mark No. 262593 מספר סימן

Application Date 02/02/2014 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 use in  oncology, 
hematology and tissue and organ transplantation; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלות 
של רקמות ואיברים;  הנכללים כולם בסוג 5.                         

                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 31729/10/2015



JADTEQ

Trade Mark No. 262598 מספר סימן

Application Date 02/02/2014 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 use in oncology, 
hematology and tissue and organ transplantation; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה, בהמטולוגיה ובהשתלות 
של רקמות ואיברים; הנכללים כולם בסוג 5.                           

                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 31829/10/2015



SABRE

Trade Mark No. 262609 מספר סימן

Application Date 02/02/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1214312 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: EMEFCY LTD. שם: אמפסי בע"מ

Address: 7 Ha'eshel St., Caesarea, Israel כתובת : רח' האשל 7, קיסריה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Purification installations for sewage; Water 
purification installations; Water filtering apparatus; 
Water purifying apparatus and machines; all included 
in class 11

התקנים לטיהור שפכים; מכשירים לסינון מים; התקנים לטיהור 
מים; מכונות וכלים לטיהור מים; הנכללים כולם בסוג 11           
                                                                                    

                        

ט"ז חשון תשע"ו - 31929/10/2015



Trade Mark No. 262617 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd.

Address: No. 176 Dongliu Road, Hefei City, Anhui 
Province, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Korakh & Co.,  Advocates & Patent Attorneys

Address: 15th Floor, Atidim Tower, Kiryat Atidim, P.O.B. 
58100, Tel Aviv, 6158002, Israel

שם: קורח ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים

כתובת : מגדל עתידים, קומה 15, קרית עתידים, ת.ד. 58100, 
תל אביב, 6158002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, Motor buses, sports cars, Trucks, 
Electric vehicles, Fork lift trucks, Vans, 
Undercarriages for vehicles, Cycle cars, Motor 
coaches all included in class 12                                  

כלי רכב, אוטובוסים ממונעים, מכוניות ספורט, משאיות, כלי 
רכב חשמליים, מלגזות, טנדרים, תושבות לרכבים, מכוניות 
ממונעות בעלות שלושה גלגלים, אוטובוסים בין עירוניים 

ממונעים הנכללים כולם בסוג 12

ט"ז חשון תשע"ו - 32029/10/2015



Trade Mark No. 262621 מספר סימן

Application Date 26/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kaplan Elena שם: קפלן ילנה

Address: Nehemia 35, Haifa, Israel כתובת : נחמיה 35, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

shop for selling wigs and hair extensions form natural 
and synthetic hair, head covers, silk scarves and 
fashion accessories.

חנות למכירת פאות ותוספות שער משער טבעי וסינטטי, כיסויי 
ראש, צעיפי משי ואביזרי אופנה.                                          

                                          

ט"ז חשון תשע"ו - 32129/10/2015



מפתחות הקסם לתקשורת

Trade Mark No. 262622 מספר סימן

Application Date 16/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE GIRAFFE LANGUAGE LTD. שם: שפת הג'ירף בע"מ

Address: NACHAL AYALON 19\7, ZUR ITZCHAK, Israel כתובת : נחל איילון 19\7, צור יצחק, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shirley Kedem Ben Ami, Adv 

Address: 13 HAYUDALEF ST, HERZELIYA, 46417, 
Israel

שם: שירלי קדם בן עמי, עו"ד 

כתובת : הי"א 13, הרצליה, 46417, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational consulting cervices, education, teaching, 
guidance, training, workshops, classes, plays and 
shows in various subjects, including subjects relating 
to communication; Developing of aids and materials 
for providing said services, namely, books, games, 
teaching kits and teaching materials, all included in 
class 41.

שירותי ייעוץ חינוכיים , חינוך, הדרכה, הנחייה, הכשרה, 
סדנאות, חוגים, הצגות ומופעים בנושאים שונים, לרבות 

בנושאים הקשורים לתקשורת; פיתוח עזרים וחומרים למתן 
שירותים כאמור, דהיינו, ספרים, משחקים, ערכות הדרכה 

וחומרי לימוד, הנכללים כולם בסוג 41                                   
                                                                                    

                                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 32229/10/2015



HT

Trade Mark No. 262623 מספר סימן

Application Date 16/01/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1226902 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Lev-El Diagnostics of Heart Diseases Ltd. שם: לב-אל אבחון מחלות לב בע"מ

Address: Kibbutz Shefayim, P.O.B. 357, Shefayim, 
6099000, Israel

כתובת : קיבוץ שפיים, ת.ד. 357, שפיים, 6099000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shichrur & Co.

Address: Azrieli Business Center, Triangle Tower 38th 
floor, Tel Aviv, 67011, Israel

שם: שחרור ושות'

כתובת : דרך מנחם בגין 132, תל אביב, 67011, מגדלי עזריאלי, 
מגדל משולש- קומה 38, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical analysis for the diagnosis and treatment of 
persons; providing information in the field of 
medicine; medical counselling; medical information; 
providing on-line information relating to the 
prevention of cardiovascular disease and strokes; 
provision of medical information; conducting 
screenings for cardiovascular disease risk factors; 
medical analysis services relating to the treatment of 
persons; medical analysis services relating to the 
treatment of patients; advisory services relating to 
health; medical services; medical information 
services provided via the Internet; medical screening 
services relating to cardiovascular disease; medical 
testing; conducting of medical examinations; medical 
consultations; medical care; health counselling; 
health consultancy; provision of health information; 
medical screening; medical diagnostic services 
[testing and analysis]; medical examination services; 
medical testing services relating to the diagnosis and 
treatment of disease; medical care and analysis 
services relating to patient treatment; individual 
medical counselling services provided to patients, all 
included in class 44

אנליזה רפואית לצורך אבחון וטיפול בבני אדם; אספקת מידע 
בתחום הרפואה; ייעוץ רפואי; מידע רפואי; מתן מידע מקוון על 
מניעת מחלות קרדיו-ווסקולריות ושבץ מוחין; מתן מידע רפואי; 
עריכת בדיקות סינון לגילוי גורמי סיכון למחלות הלב וכלי הדם; 
שירותי אנליזה רפואית הקשורה לטיפול באנשים; שירותי 
אנליזה רפואית הקשורה לטיפול בחולים; שירותי ייעוץ 

הקשורים לבריאות; שירותים רפואיים; שירותי מידע רפואי 
הניתנים דרך האינטרנט; שירותי סינון רפואי מוקדם הקשור 
למחלות הלב וכלי הדם; בדיקות רפואיות; ביצוע בדיקות 

רפואיות; התייעצויות רפואיות; טיפול רפואי; ייעוץ בריאות; ייעוץ 
בריאותי; מתן מידע על בריאות; סינון רפואי; שירותי אבחון 
רפואי [בדיקות ואנליזה]; שירותי בדיקות רפואיות; שירותי 
בדיקות רפואיות הקשורים לאבחון וטיפול במחלות; שירותי 

טיפול ואנליזה רפואיים הקשורים לטיפול בחולים; שירותי ייעוץ 
רפואי אישי שניתן למטופלים ; הנכללים כולם בסוג 44             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ט"ז חשון תשע"ו - 32329/10/2015



Trade Mark No. 262638 מספר סימן

Application Date 23/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, Essential oils and cosmetics, including: 
Nail Care Products, nail polish; nail polish remover; 
tissues impregnated with cosmetics; tissues 
impregnated with essential oils, for cosmetic use; 
decorative cosmetics; nail hardeners; cuticle 
softeners; pre-moistened or impregnated cleansing 
pads, tissues or wipes, for removing naii polish; nail 
polish base coat; nail polish top coat; nail tips; lotions 
for strengthening the nails; nail conditioners; 
Preparation for drying the nails; preparations for 
polishing the nails; pie- moistened cosmetic wipes; 
pre-moistened or impregnated cleansing pads, 
tissues or wipes; disposable wipes impregnated with 
cleansing chemicals or compounds for personal 
hygiene, all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף, שמנים אתריים ותכשירי 
קוסמטיקה, לרבות: מוצרים לטיפוח הציפורניים; לכה 

לציפורניים; מסירי לכת ציפורניים; מגבונים ספוגים בתכשירים
קוסמטיים: מגבונים ספוגים בשמנים אתריים לשימוש קוסמטי; 
מוצרי קישוט קוסמטיים; מקשיחי ציפורניים; מרכבי עור קשה 
סביב הציפורניים; פדים, ממחטות נייר או מגבונים לחים 

הספוגים בחומר ניקוי קוסמטי לצורך הסרת לכת ציפורניים; 
ציפוי בסיס ללכת ציפורניים; ציפוי עליון ללכת ציפורניים; קצוות 
לציפורניים; תכשירים לחיזוק  הציפורניים; תכשירים לריכוך 
הציפורניים; תכשירים לייבוש ציפורניים; תכשירים להברקת 
הציפורניים; מגבונים קוסמטיים לחים; בדים או ממחטות צייר 
ספוגים בחומר לניקוי העור; מגבונים לחים לשימוש היגייני, 

כולם נכללים בסוג 3.
                                                                                     
                                                                                    

                                                      

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, including: 
Soft toiletries paper products; toilet paper; tissue 
paper; facial tissue ;tissue paper and facial tissue 
paper; paper towels; tissues of paper for cosmetic 
use, all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים, לרבות: מוצרי נייר רכים טואלטים; נייר טואלט; 
ניירות טישו; נייר טישו לפנים; ממחטות נייר וממחטות נייר 
לפנים; מגבוני צייר; ממחטות נייר לשימוש קוסמטי, כולם 

נבללים בסוג 16.                                                             
                                        

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes, cosmetics brushes, Hair brushes, hair 
coloring brushes, combs, sponges for cosmetic use, 
Make-up brushes, blush brushes, eyebrow brushes, 
powder brushes, eyelashes brushes, lip brushes, ail 
included in class 21.

מברשות שיניים, מברשות לקוסמטיקה, מברשות לשיער, 
מברשות לצביעת שיער, מסרקות, ספוגים לשימוש קוסמטי, 
מברשות לאיפור, מברשות לסומק, מברשות לגבות, מברשות 
לפודרה, מברשות לריסים, מברשות לשפתיים, כולם נכללים 

בסוג 21.                                       

ט"ז חשון תשע"ו - 32429/10/2015



Ownersבעלים

Name: S. SCHESTOWITZ LTD. שם: ש. שסטוביץ בע"מ

Address: Shacham 8, Tel Aviv, 49157, Israel כתובת : רח' שחם 8, פתח תקוה, 49157, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower, 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 6423806, 
ישראל

ט"ז חשון תשע"ו - 32529/10/2015



Balloons

Trade Mark No. 262639 מספר סימן

Application Date 23/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S. SCHESTOWITZ LTD. שם: ש. שסטוביץ בע"מ

Address: Shacham 8, Tel Aviv, 49157, Israel כתובת : רח' שחם 8, פתח תקוה, 49157, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower, 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 6423806, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, Essential oils and cosmetics, including: 
Nail Care Products, nail polish; nail polish remover; 
tissues impregnated with cosmetics; tissues 
impregnated with essential oils, for cosmetic use; 
decorative cosmetics; nail hardeners; cuticle 
softeners; pre-moistened or impregnated cleansing 
pads, tissues or wipes, for removing naii polish; nail 
polish base coat; nail polish top coat; nail tips; lotions 
for strengthening the nails; nail conditioners; 
Preparation for drying the nails; preparations for 
polishing the nails; pie- moistened cosmetic wipes; 
pre-moistened or impregnated cleansing pads, 
tissues or wipes; disposable wipes impregnated with 
cleansing chemicals or compounds for personal 
hygiene, all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף, שמנים אתריים ותכשירי 
קוסמטיקה, לרבות: מוצרים לטיפוח הציפורניים; לכה 

לציפורניים; מסירי לכת ציפורניים; מגבונים ספוגים בתכשירים
קוסמטיים: מגבונים ספוגים בשמנים אתריים לשימוש קוסמטי; 
מוצרי קישוט קוסמטיים; מקשיחי ציפורניים; מרכבי עור קשה 
סביב הציפורניים; פדים, ממחטות נייר או מגבונים לחים 

הספוגים בחומר ניקוי קוסמטי לצורך הסרת לכת ציפורניים; 
ציפוי בסיס ללכת ציפורניים; ציפוי עליון ללכת ציפורניים; קצוות 
לציפורניים; תכשירים לחיזוק  הציפורניים; תכשירים לריכוך 
הציפורניים; תכשירים לייבוש ציפורניים; תכשירים להברקת 
הציפורניים; מגבונים קוסמטיים לחים; בדים או ממחטות צייר 
ספוגים בחומר לניקוי העור; מגבונים לחים לשימוש היגייני, 

כולם נכללים בסוג 3.
                                                                                     
                                                                                    

                                                      

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, including: 
Soft toiletries paper products; toilet paper; tissue 
paper; facial tissue ;tissue paper and facial tissue 
paper; paper towels; tissues of paper for cosmetic 
use, all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגי□ אחרים, לרבות: מוצרי נייר רכים טואלטים; נייר טואלט; 
ניירות טישו; נייר טישו לפנים; ממחטות נייר וממחטות נייר 
לפנים; מגבוני צייר; ממחטות נייר לשימוש קוסמטי, כולם 

נבללים בסוג 16.                                                             
                                        

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes, cosmetics brushes, Hair brushes, hair 
coloring brushes, combs, sponges for cosmetic use, 
Make-up brushes, blush brushes, eyebrow brushes, 
powder brushes, eyelashes brushes, lip brushes, ail 
included in class 21.

מברשות שיניים, מברשות לקוסמטיקה, מברשות לשיער, 
מברשות לצביעת שיער, מסרקות, ספוגים לשימוש קוסמטי, 
מברשות לאיפור, מברשות לסומק, מברשות לגבות, מברשות 
לפודרה, מברשות לריסים, מברשות לשפתיים, כולם נכללים 

בסוג 21.                                       

ט"ז חשון תשע"ו - 32629/10/2015



Trade Mark No. 262640 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Forma Projects Ltd. שם: פורמה פרויקטים בע"מ

Address: 4 Ha'Horesh Road, Yehud, 56470, Israel כתובת : דרך החורש 4, יהוד, 56470, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Real estate business management; all included in 
class 35

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; הנכללים בסוג 35.                    
            

Class: 36 סוג: 36

Management of real estate projects, including 
commercial projects, industrial sites, apartment 
buildings, office buildings, retail stores, complexes of 
buildings, entertainment venues, shopping centers, 
etc.;investment in real estate; all included in class 36

ניהול פרויקטים של נדל"ן, לרבות של פרויקטים מסחריים, 
אתרים תעשייתיים, בנייני מגורים, בנייני משרדים, בתי מסחר 
קמעונאים, מכלולי בניינים, מקומות בידור, מרכזי קניות וכיוצא 
באלו; השקעות בנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.                     
                                                                                

Class: 37 סוג: 37

Constructions and supervision on construction of 
building and building projects, including complexes - 
buildings, houses, urban housing, commercial 
buildings, shopping centers, office buildings, parking 
structures, etc.; all included in class 37. 

בנייה ופיקוח על בנייה של מבנים ופרויקטים של בניה, לרבות 
מכלולי-בניינים, בתי מגורים, שיכונים עירוניים, בנינים 

מסחריים, מרכזי קניות, בנייני משרדים, מבני חנייה וכיוצא 
באלה; הנכללים כולם בסוג 37.                                           

                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 32729/10/2015



Trade Mark No. 262641 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Geo Danya Ltd. שם: גאו דניה בע"מ

Address: Jonathan Netanyahu 1c, Or Yehuda, 60376, 
Israel

כתובת : יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה, 60376, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Real estate business management; all included in 
class 35

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; הנכללים בסוג 35.                    
            

Class: 36 סוג: 36

Management of real estate projects, including 
commercial projects, industrial sites, apartment 
buildings, office buildings, retail stores, complexes of 
buildings, entertainment venues, shopping centers, 
etc.;investment in real estate; all included in class 36

ניהול פרויקטים של נדל"ן, לרבות של פרויקטים מסחריים, 
אתרים תעשייתיים, בנייני מגורים, בנייני משרדים, בתי מסחר 
קמעונאים, מכלולי בניינים, מקומות בידור, מרכזי קניות וכיוצא 
באלו; השקעות בנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.                     
                                                                                

Class: 37 סוג: 37

Constructions and supervision on construction of 
building and building projects, including complexes - 
buildings, houses, urban housing, commercial 
buildings, shopping centers, office buildings, parking 
structures, etc.; all included in class 37. 

בנייה ופיקוח על בנייה של מבנים ופרויקטים של בניה, לרבות 
מכלולי-בניינים, בתי מגורים, שיכונים עירוניים, בנינים 

מסחריים, מרכזי קניות, בנייני משרדים, מבני חנייה וכיוצא 
באלה; הנכללים כולם בסוג 37.                                           

                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 32829/10/2015



דניה סיבוס

Trade Mark No. 262642 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danya Cebus Ltd. שם: דניה סיבוס בע"מ

Address: Jonathan Netanyahu 1c, Or Yehuda, 60376, 
Israel

כתובת : יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה, 60376, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Real estate business management; all included in 
class 35

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; הנכללים בסוג 35.                    
            

Class: 36 סוג: 36

Management of real estate projects, including 
commercial projects, industrial sites, apartment 
buildings, office buildings, retail stores, complexes of 
buildings, entertainment venues, shopping centers, 
etc.;investment in real estate; assets management; 
all included in class 36

ניהול פרויקטים של נדל"ן, לרבות של פרויקטים מסחריים, 
אתרים תעשייתיים, בנייני מגורים, בנייני משרדים, בתי מסחר 
קמעונאים, מכלולי בניינים, מקומות בידור, מרכזי קניות וכיוצא 
באלו; השקעות בנדל"ן; ניהול נכסים; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    

                          

Class: 37 סוג: 37

Constructions and supervision on construction of 
building and building projects, including complexes - 
buildings, houses, urban housing, commercial 
buildings, shopping centers, office buildings, parking 
structures, etc.; all included in class 37. 

בנייה ופיקוח על בנייה של מבנים ופרויקטים של בניה, לרבות 
מכלולי-בניינים, בתי מגורים, שיכונים עירוניים, בנינים 

מסחריים, מרכזי קניות, בנייני משרדים, מבני חנייה וכיוצא 
באלה; הנכללים כולם בסוג 37.                                           

                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 32929/10/2015



Trade Mark No. 262643 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building and construction materials; 
industrial concrete for use in civil engineering works; 
concrete building elements; concrete walls for 
building; non-metallic prefabricated elements; non-
metallic rigid pipes for building, including concrete 
pipes, cement pipes; asphalt, cement mixtures, pitch 
and bitumen; all included in class 19.

חומרי בנין ובנייה לא מתכתיים; בטון תעשייתי לשימוש 
בעבודות הנדסה אזרחית; אלמנטים של בטון לבנייה; קירות 

בטון לבניין; אלמנטים טרומיים שאינם עשויים ממתכת; צינורות 
קשיחים אל מתכתיים לבניה, לרבות, צינורות בטון וצינורות 

מלט; אספלט, תערובות מלט, זפת וחמר; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .19
                                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Real estate business management; all included in 
class 35

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 35.              
        

Class: 36 סוג: 36

Management of real estate projects, including 
commercial projects, industrial sites, apartment 
buildings, office buildings, retail stores, complexes of 
buildings, entertainment venues, shopping centers, 
etc.; all included in class 36

ניהול פרויקטים של נדל"ן, לרבות של פרויקטים מסחריים, 
אתרים תעשייתיים, בנייני מגורים, בנייני משרדים, בתי מסחר 
קמעונאים, מכלולי בניינים, מקומות בידור, מרכזי קניות וכיוצא 
באלו;  הנכללים כולם בסוג 36.                                           

                                  

Class: 37 סוג: 37

Constructions and supervision on construction of 
building and building projects, including complexes - 
buildings, houses, urban housing, commercial 
buildings, shopping centers, office buildings, parking 
structures, etc.; all included in class 37. 

בנייה ופיקוח על בנייה של מבנים ופרויקטים של בניה, לרבות 
מכלולי-בניינים, בתי מגורים, שיכונים עירוניים, בנינים 

מסחריים, מרכזי קניות, בנייני משרדים, מבני חנייה וכיוצא 
באלה; הנכללים כולם בסוג 37.                                           

                                                                    

Class: 39 סוג: 39

Transportation of building materials; all included in 
class 39.                                   

הובלת חומרי בניין; הנכללים בסוג 39.                                 
                        

ט"ז חשון תשע"ו - 33029/10/2015



Ownersבעלים

Name: Cebus Rimon Industrializeed Condtruction 
Ltd.

שם: סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ

Address: 10 Ha'masger St, Lod, 71395, Israel כתובת : המסגר 10, לוד, 71395, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

ט"ז חשון תשע"ו - 33129/10/2015



Trade Mark No. 262649 מספר סימן

Application Date 04/02/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 33229/10/2015



Mobile phones; television receivers; universal serial 
bus drives; 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; 
audio receivers; network monitoring cameras; digital 
signage; colour printers; tablet personal computers; 
settop boxes; scanners; mouses for computers; car 
speakers; projectors; MPEG audio layer-3 players; 
telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-
talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA]; television remote controllers; chips 
for improvement of television image quality; digital 
media broadcasting players [DMB]; headsets for 
mobile phones; portable chargers for electric 
batteries; electronic albums; digital picture frames; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications; 
electric audio and visual apparatus and instruments; 
computer application software for mobile phones; 
computer application software for televisions; 
computer application software for personal monitors; 
computer application software for home appliances; 
computer application software for refrigerators; 
computer application software for clothes washing 
machines; computer application software for vacuum 
cleaners; computer application software for dish 
washers; computer application software for ovens; 
computer application software for microwave ovens; 
computer application software for clothes 
management machines; computer application 
software for air purifiers; computer application 
software for water purifiers; digital versatile disc 
players for home theaters; speakers for home 
theaters; audio-video receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; 
electronic toll collection systems; electronic terminals 
equipped in vehicles for electronic commercial 
transactions; closed-circuit television cameras; 
thermal printers; laser printers; ink jet printers; 
recorded computer programmes; downloadable 
computer programs; personal computer cameras; 
digital voice recorders; videocassette recorders; 
network monitors; computer software for education; 
electronic notepads (E-Note); interactive white board; 
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; 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; pipettes; chemistry apparatus and 
instruments; software for dosimetry purposes in the 
field of radiotherapy; computer software for medical 
purposes; biochips; microarrays of cells; testing 
apparatus for microarrays of cells; analysis apparatus 
for microarrays of cells; computer software for 
diseases diagnostics for medical purposes; computer 
software for electronic chart for medical purpose; car 
broadcasting tuners; car cassette players. 

טלפוניים סלולאריים; מקלטי טלוויזיה; יו.אס.בי.; מכשיר ניטור 
למחשבים; מחשבים ניידים; מחשבים; נגני די.וי.די.; כונן קשיח 
ניידי למחשבים; מתקן להקלטה, העברה או שחזור של קול 
ותמונות; מקלטי אודיו; מצלמות רשת; שילוט דיגיטלית; 
מדפסות צבע; מחשבי טאבלט; קופסאות ממיר; סורקים; 
עכברים למחשבים; רמקולים לרכבים; מקרנים; נגני 

אם.פי.אי.ג'י. 3 שכבות; מכשירי טלפון; מכשירי טלפוניים 
אל-חוטיים; מכשירי תקשורת ניידים, דהיינו, מכשירי טלפון, 
מכשירי קשר, טלפונים לוויינים ועוזרים דיגיטליים ניידים 

[פי.די.אי.]; שלט רחוק לטלוויזיה; כרטיסי שבב אלקטרוניים 
מוצפנים לשיפור איכות התמונה בטלוויזיה; נגני שידורי מדיה 
דיגיטלית [די.אם.בי.]; אוזניות לטלפונים ניידים; מטענים ניידים 
לסוללות אלקטרוניות; אלבומי תמונות אלקטרוניים; מסגרות 
תמונה דיגיטליות; מכשירים להקלטה, שידור או שעתוק של 
צליל ותמונה לשימוש בטלקומוניקציה; התקנים ומכשירי אודיו 
ווידאו אלקטרוניים; תוכנות יישומי מחשב לטלפונים ניידים; 
תוכנות יישומי מחשב לטלוויזיות; תוכנות יישומי מחשב לצגי 
מחשב; תוכנות יישומי מחשב למכשירי חשמל ביתיים; תוכנות 
יישומי מחשב למקררים; תוכנות יישומי מחשב למכונות כביסה; 

תוכנות יישומי מחשב לשואבי אבק; תוכנות יישומי מחשב 
למדיחי כלים; תוכנות יישומי מחשב לתנורים; תוכנות יישומי 
מחשב לתנורי מיקרוגל; תוכנות יישומי מחשב למכונות ניהול 
בגדים; תוכנות יישומי מחשב למטהרי אוויר; תוכנות יישומי 

מחשב למטהרי מים; נגני תקליטור וידאו דיגיטלי לקולנוע ביתי; 
רמקולי אודיו לקולנוע ביתי; מקלטי אודיו- וידאו לקולנוע ביתי; 
מקרנים לקולנוע ביתי; מעגלים משולבים; מערכות אלקטרוניות 
לגביית אגרות כביש; נקודות חיבור אלקטרוניות המצוידים בכלי 
רכב לעסקות מסחריות אלקטרוניות; מצלמות טלוויזיה במעגל 
סגור; מדפסות תרמיות; מדפסות לייזר; מדפסות הזרקת דיו; 
תוכנות מחשב שנרשמו; תוכנות מחשב הניתנות להורדה; 

מצלמות למחשב אישי; מקליטי קול דיגיטליים; מקלטי קלטות 
וידאו; צגי רשת; תוכנות מחשב לחינוך; מחברות אלקטרוניות 

[מחשבי לוח]; לוחות ציור אינטראקטיביים; קבצי מחשב 
הניתנים להורדה הנגישים באמצעות האינטרנט; פרסומים 

אלקטרוניים הניתנים להורדה; מערכות ועידה בווידיאו; מוניטור 
ועידה בווידיאו; מצלמות ועידה בווידיאו; רמקולים ועידה 

בווידיאו; משקפי תלת מימד למקלטי טלוויזיה; שבבים דנ״א; 
מנפק תרופה; צינורות נימיות; התקן להעברת חמצן; אינקובטור 
לגידול חיידקים; מבחנה; התקן לאנליזה של אוכל; התקנים 
וכלים למעבדות וכימיה פיסיקליות וכימיות ; התקנים וכלים 
לפיסיקה; התקן עבור קרומוטוגרפיה אוטומטית; פייפטים; 
התקנים וכלים לכימיה; תוכנה למטרת מדידת מנות בתחום 

הרדיותרפיה; תוכנת מחשב למטרת רפואית; שבבי ביו; מערכי 
די.אן.איי של תאים; התקן אבחנה עבור שבבי-תא; התקן 

אנליזה עבור שבבי-תא; תוכנת מחשב לאבחון מחלות למטרות 
רפואיות; תוכנת מחשב לתרשים אלקטרוני למטרות רפואיות; 
מקלטי שידור למכונית; נגני קלטות למכונית.                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ט"ז חשון תשע"ו - 33329/10/2015



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

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

Hong Kong, 07/08/2013, No. 302697643 הונג קונג, 07/08/2013, מספר 302697643

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 33429/10/2015



Trade Mark No. 262656 מספר סימן

Application Date 26/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Beauty Care E.G. Ltd. שם: ביוטיקייר אי.ג'י. בע"מ

Address: P.O.B. 12453, Ashdod, 77600, Israel כתובת : ת.ד. 12453, אשדוד, 77600, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

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

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic kits, cosmetics, make-up preparations, 
make-up kits, perfumes, beauty nurturing utilities, 
beauty masks, skin and face cosmetic creams, eau 
de cologne, hair nurturing utilities.

ערכות לקוסמטיקה, קוסמטיקה, מוצרי איפור, ערכות איפור, 
בשמים, מוצרים לטיפוח היופי, מסכות יופי, משחות קוסמטיות 

לעור ולפנים, קולון, מוצרים לטיפוח השיער. 

 
 

                                                   

ט"ז חשון תשע"ו - 33529/10/2015



Trade Mark No. 262658 מספר סימן

Application Date 26/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Beauty Care E.G. Ltd. שם: ביוטיקייר אי.ג'י. בע"מ

Address: P.O.B. 12453, Ashdod, 77600, Israel כתובת : ת.ד. 12453, אשדוד, 77600, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

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

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic kits, cosmetics, make-up preparations, 
make-up kits, perfumes, beauty nurturing utilities, 
beauty masks, skin and face cosmetic creams, eau 
de cologne, hair nurturing utilities. .                              
                                              
   

ערכות לקוסמטיקה, קוסמטיקה, מוצרי איפור, ערכות איפור, 
בשמים, מוצרים לטיפוח היופי, מסכות יופי, משחות קוסמטיות 
לעור ולפנים, קולון, מוצרים לטיפוח השיער.                           

                                                 
                                                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 33629/10/2015



Trade Mark No. 262659 מספר סימן

Application Date 26/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Beauty Care E.G. Ltd. שם: ביוטיקייר אי.ג'י. בע"מ

Address: P.O.B. 12453, Ashdod, 77600, Israel כתובת : ת.ד. 12453, אשדוד, 77600, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

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

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic kits, cosmetics, make-up preparations, 
make-up kits, perfumes, beauty nurturing utilities, 
beauty masks, skin and face cosmetic creams, eau 
de cologne, hair nurturing utilities. . 
 
  
                                                                               
 
 
 
 

ערכות לקוסמטיקה, קוסמטיקה, מוצרי איפור, ערכות איפור, 
בשמים, מוצרים לטיפוח היופי, מסכות יופי, משחות קוסמטיות 

לעור ולפנים, קולון, מוצרים לטיפוח השיער. 
                                                                               

 
 
 
 

                                                                                     
          

ט"ז חשון תשע"ו - 33729/10/2015



Trade Mark No. 262660 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1215729 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Dani Botrashevili שם: דני בוטרשווילי

Address: 137 Derech Shlomo, Tel Aviv, 66032, Israel כתובת : דרך שלמה 137, תל אביב, 66032, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Headphones; loudspeakers; cell phone straps; hands 
free kits for phones; cables, electric; batteries, 
electric; battery chargers; chargers for electric 
batteries; covers for cell phone, covers for tablets 
and leptops. 

אוזניות; רמקולים; רצועות לטלפון נייד; ערכות נוחות משתמש 
לטלפונים; כבלים, חשמלי; סוללות, חשמלי; מטענים לסוללה; 
מטענים לסוללות חשמליות; כיסויים לטלפונים ניידים, כיסויים 
לטאבלטים ומחשבים ניידים.                                              

        

Class: 17 סוג: 17

plastic substances, semi-processed; waterproof 
packings; adhesive bands and tapes, other than 
stationery and not for medical or household 
purposes; self adhesive tapes, other than stationery 
and not for medical or household purposes; bags
(envelopes,pouches) of rubber, for packaging; 
packing (cushioning, stuffing) materials of rubber or 
plastics, padding materials of rubber or plastics, 
stuffing of rubber or plastics; rubber sleeves for 
protecting parts of machines/sleeves of rubber for 
protecting parts of machines; shock-absorbing 
buffers of rubber; plastic film other than for wrapping

חומרים מפלסטיק, חצי מועבדים; אריזות עמידות במים; 
רצועות וסלילי דבק, אחר מנייר מכתבים ולא לצרכי רפואה או 
משק בית; רצועות דבק עצמי, אחר מנייר מכתבים ולא לצרכי 
רפואה או משק בית; תיקים (מעטפות, שקיות) של גומי, 

לאריזה;  אריזה (ריפוד, מלית) חומרים של גומי או פלסטיק, 
חומרי ריפוד מגומי או פלסטיק;מלית של גומי או פלסטיק; 

שרוולי גומי להגנה על חלקים של מכונות / שרוולי גומי להגנה 
על חלקים של מכונות; מונע זעזועים, מאגרי גומי; סרטי 

פלסטיק לא לגלישה.                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/10/2013, No. 
ZC13254627SL

ZC13254627SL סין, 08/10/2013, מספר

Class: 17 סוג: 17

People's Republic of China, 08/10/2013, No. 
ZC13254687SL

ZC13254687SL סין, 08/10/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 33829/10/2015



UBROLEXIN

Trade Mark No. 262697 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 preparations. תכשירים וטרינריים.             

ט"ז חשון תשע"ו - 33929/10/2015



Trade Mark No. 262714 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1190995 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials; products comprising 
slabs and plates resembling porcelain for technical 
purposes made with natural and organic raw 
materials for cladding of facades, buildings, roofs, 
walls and floors; prefabricated porcelanic and 
ceramic plates for coating all types of constructions; 
paving blocks and coverings of ceramic, stoneware, 
porcelain, natural or artificial stone and wood; tiles 
and slabs of stoneware, ceramic, natural or artificial 
stone, porcelain and wood; marble for building; plates 
made of ceramic, porcelain and marble; slabs of 
stone, concrete or marble; glass for building; paving 
blocks, not of metal; blinds not of metal and not of 
textile;  frontal covering slabs not of metal for 
building; coating materials not of metal; panels, 
slabs, plates for covering, not of metal, for walls, 
floors and ceilings; plate glass for windows and 
doors; moldings not of metal; transportable buildings, 
not of metal.

Class: 20 סוג: 20

Worktops; worktops made of ceramic and porcelain 
products; marble worktops.

ט"ז חשון תשע"ו - 34029/10/2015



 Owners

Name: THE SIZE SINTERED CERAMICS, S.L.

Address: P.I. Camí Fondo, Supoi 8 C/ Dels Ibers, 31, E-
12550 Almassora (Castellón), Spain

(Comunidad Autónoma Valenciana (España) Sociedad 
Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Class: 35 סוג: 35

Wholesale services, retail sale and sale via global 
communication networks for products comprising 
slabs and plates resembling porcelain for technical 
purposes made with natural and organic raw 
materials for cladding of facades, buildings, roofs, 
walls and floors, prefabricated porcelanic and 
ceramic plates for coating all types of constructions 
and worktops, ceramic and porcelain worktops, 
marble worktops; advertising services, import, export, 
sales promotion for others;  commercial services 
including via global communication networks; 
commercial business services, including promotion of 
goods and services of others via online notices and 
advertisements and posting on an electronic site 
accessible via computer networks; services of: public 
auction sale also via global communication networks, 
professional business consulting, organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes 
also via global networks; commercial information; 
distribution of samples, advertisements and 
advertising material; cost-price analysis, market 
research and studies, efficiency experts, transcription 
and compilation of written communications and 
recordings and any other kind of data; advertising, by 
all means of dissemination, relating to all kinds of 
goods or services; commercial or industrial company 
management or operational assistance; advisory 
services relating to the iperating of franchises.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/05/2013, No. 011792884 האיחוד האירופי, 03/05/2013, מספר 011792884

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 35 סוג: 35

ט"ז חשון תשע"ו - 34129/10/2015



Trade Mark No. 262727 מספר סימן

Application Date 19/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1191158 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, goods 
handling carts.

ט"ז חשון תשע"ו - 34229/10/2015



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; 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.

ט"ז חשון תשע"ו - 34329/10/2015



Class: 36 סוג: 36

Insurance services, namely, insurance brokerage, 
insurance consultancy, insurance underwriting, 
arranging of insurance, extended warranty insurance 
services, insurance agency services, insurance 
carrier services, insurance claims adjustment 
services, insurance claim settlements, insurance 
premium financing services, preparation of insurance 
reports, processing of insurance claims, processing 
of insurance transactions, provision of insurance 
information, variable insurance investment services, 
appraisals for insurance claims for personal property, 
appraisals for insurance claims for real estate, 
insurance and reinsurance advisory services, 
financial affairs, namely, financial analysis, financial 
consultancy, financial information, financial 
management, financial investment, financial 
sponsorship, financial valuations, conducting of 
financial transactions, financial advisory services, 
financial analysis and consultation, financial appraisal 
services, financial guarantee assessment services, 
financial investment services, financial loan 
consultancy, financial risk management, financial 
portfolio analysis services, financial portfolio 
management, financial securities exchange services, 
financial trust management services, financial 
analysis and research services, providing financial 
information via a web site, consultancy, research and 
information in relation to financial affairs, financial 
analysis and preparation of reports relating thereto, 
on-line brokerage for trading and transactions 
relating to currency and other financial products, 
monetary affairs, namely, monetary transactions, 
monetary transfer, monetary exchange services, 
acquisition and transfer of monetary claims, 
collection of monetary donations for charitable 
purposes, 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, namely, leasing of real estate, 
providing real estate information, real estate 
acquisition services, real estate agencies, real estate 
appraisal, real estate brokerage, real estate 
consultation, real estate escrow services, real estate 
financing, real estate investment management, real 
estate management, providing real estate listings and 
real estate information via the Internet, acquisition of 
real estate for others, real estate services relating to 
the sale, purchase and leasing of real estate; 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

ט"ז חשון תשע"ו - 34429/10/2015



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).

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 3 992 169 צרפת, 22/03/2013, מספר 169 992 3 13

Class: 12 סוג: 12

ט"ז חשון תשע"ו - 34529/10/2015



 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: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 262736 מספר סימן

Application Date 18/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1191176 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Way Funky Holdings Pty Ltd

Address: Unit 2, 19-29 Cromwell Street, COLLINGWOOD 
VIC 3066, Australia

(Victoria, Australia Australian Company, ACN 137 722 
153)

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

Sports goggles; swimming goggles; sunglasses.

Class: 24 סוג: 24

Bath towels; beach towels.

Class: 25 סוג: 25

Swimwear; T-shirts; swim briefs; swimming caps; 
swimming shorts; swimming trunks; swimsuits; 
athletic clothing; girl's clothing; cyclists' clothing; 
ladies clothing; beach caps; beach clothes; beach 
hats; beach robes; beach shoes; beach wraps; sports 
caps; thongs (footwear); underwear; socks; hats; 
visors (hats); singlets; track pants; tracksuits; bras; 
hooded sweatshirts; sportswear.

Class: 28 סוג: 28

Swimming flippers; swimming kick boards; hand 
paddles.

Class: 35 סוג: 35

Retail clothing shop services.

ט"ז חשון תשע"ו - 34729/10/2015



Trade Mark No. 262759 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1191434 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising the wares and services of others; 
business management and professional 
organizations consultancy; business administration, 
namely business administration consulting services; 
business administration services; office 
functions,namely secretarial services; direct mail 
advertising (tracts, prospectuses, printed matter, 
samples), arranging newspaper subscriptions for 
others, business management and organization 
consultancy, accounting, document reproduction, 
employment agencies, computer file management, 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, on-line advertising on a 
computer network, rental of advertising time on all 
communication media; publication of advertising 
texts; rental of advertising space; dissemination of 
advertisements; public relations.

Class: 36 סוג: 36

Insurance information, insurance services; financial 
information, financial management; monetary 
exchange, monetary strategy consultation.; Real 
estate affairs, namely,  real estate agencies, real 
estate appraisals, real estate brokerage, real estate 
development, real estate management, real estate 
services, real estate consultation; savings banks, 
home banking, issuing of credit cards or travelers' 
checks, real estate appraisals, real estate 
management, financing services; financial analysis; 
raising or investing capital; financial consultancy; 
financial evaluation (insurance, banking, real estate); 
fund investments.
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely communications by 
computer terminals and fiber optic networks, namely 
electronic mail services; telecommunication 
information, communications via computer terminals 
or via fiber-optic networks, radio or telephone 
communications, mobile radio-telephony services, 
provision of access to a global computer network, 
electronic display services (telecommunications), 
provision of telecommunication connections to a 
global computer network, news agencies, rental of 
telecommunication equipment, radio or television 
broadcasting, teleconferencing services, electronic 
messaging services, rental of access time to global 
computernetworks.

Class: 41 סוג: 41

Education, namely providing classes, seminars, 
workshops and training in the field of finance; 
teaching and training, namely arranging and 
conducting of colloquiums, conferences and 
congresses in the fields of real estate and finance; 
entertainment in the form of automobile races, ballet 
performances, baseball games, basketball games, 
beauty pageants, dance performances, fashion 
shows, football games, horse races, live musical 
concerts, opera productions, orchestra performances, 
personal appearances by a sports celebrity or movie 
star; Sporting and cultural activities, namely 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes, administration of cultural and educational 
exchange programs, organization of art exhibits, 
auctions; information relating to entertainment or 
education, leisure services, publication of books, 
lending libraries, animal training, videotape film 
production, rental of motion pictures, rental of sound 
recordings, rental of video cassette recorders or of 
radio and television sets, rental of show scenery, 
videotape editing, photography services, organization 
of competitions (education or entertainment), 
organization and conducting of colloquiums, 
conferences or congresses, organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes, 
booking of seats for shows, game services provided 
on-line from a computer network, gambling services, 
publication of electronic books and journals on-line, 
electronic desktop publishing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/05/2013, No. 648530 שוויץ, 23/05/2013, מספר 648530

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Holding Benjamin et Edmond de Rothschild, 
Pregny SA

Address: Route de Pregny 21, CH-1292 Pregny-
Chambésy, Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל
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Trade Mark No. 262776 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0818527 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 003070158 האיחוד האירופי מספר: 003070158

Dated 03/11/2004 (Section 16) מיום 03/11/2004 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Carlsberg A/S

Address: Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760 Copenhagen V, 
Denmark

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers.
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Trade Mark No. 262777 מספר סימן

Application Date 13/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0964615 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic cards, memory cards.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; paper tablecloths, paper table linen, 
table mats of paper, paper place mats, paper table 
covers, paper coasters, posters, tickets; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; stickers; artists' 
materials; paintbrushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); printing type; 
printing blocks.

Class: 35 סוג: 35

Business organisation and management consulting; 
efficiency experts; research for business purposes; 
business appraisals; outdoor advertising; rental of 
office machines and apparatus; rental of 
photocopying machines; accounting; personnel 
consultancy; typing services; tax declaration 
preparation; shop-window dressing; demonstration of 
goods; document reproduction; market studies; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; computer file management; 
business management of hotels; personnel 
recruitment; payroll preparation; economic forecasts; 
public relations; secretarial services; vending 
machine rental; administrative management of 
exhibition sites.

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs, real 
estate affairs, savings banks; issuing of payment 
orders; issuing of travellers' cheques and letters of 
credit; real estate appraisal; management of 
buildings; real estate management.
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Class: 37 סוג: 37

Construction; repairing air conditioning appliances, 
repairing air conditioning apparatus, repairing lifts, 
repairing escalators, vehicle breakdown assistance 
(repair), vehicle repair, repairing strong rooms, boiler 
repair, repairing heating, chimney sweeping, repair of 
and interference suppression in electrical apparatus, 
repairing food and beverage vending machines, 
repairing warehouses, repairing furnaces, mending of 
kitchen equipment, repairing refrigerating devices, 
repair of locks, repairing fire alarm devices, repair 
and servicing of fire extinguishers, repairing burglar 
alarms, repairing security systems, machinery repair, 
furniture restoration, interior and exterior painting, 
plastering, plumbing, repairing gas and water 
installations, repairing apparatus and installations for 
producing energy, repairing roof coverings, repairing 
computer and telecommunications networks, 
repairing telecommunication appliances, computer 
repair, computer hardware repair, repairing office 
appliances, telephone repair, repairing telephone 
cables, repairing facsimile machines, clothing repair; 
installing apparatus for air conditioning, air 
conditioning equipment installation, installing lifts, 
installing escalators, installing strong rooms, boiler 
installations, heating installation, electrical 
installations for buildings, installing food and 
beverage vending machines, installing kitchen 
equipment, installing fire alarm devices, installing fire 
extinguishers, installing burglar alarms, installing 
security systems, laying of roof coverings, paper 
hanging, plumbing installations, installing apparatus 
and equipment for supplying gas and water, installing 
energy production apparatus and devices, installing 
computer and telecommunication networks, installing 
telecommunications apparatus; installing computers, 
installing computer hardware, installing office 
apparatus, installing telephones, installing telephone 
cables, installing facsimile machines, installing office 
furniture; drilling of wells; rental of building tools and 
equipment.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; press and information 
agencies; communications by computer terminals; 
transmitting of information via the Internet; telephone 
services; communications by telephone; rental of 
telecommunication apparatus; rental of modems; 
rental of facsimile apparatus; rental of telephones; 
rental of message sending apparatus; electronic mail; 
computer-aided transmission of images and 
messages; information on telecommunications; 
facsimile transmission; message sending.
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Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; 
arranging of tours; delivery of newspapers; message 
delivery; water distribution; electricity distribution; 
distribution of energy; boat transport; river transport; 
guarded transport of valuables; ambulance transport; 
chauffeur services; assistance in case of vehicle 
breakdown (towing); unloading cargo; refloating of 
ships; refrigerator rental; garage rental; removal 
services; delivery of goods; delivery of flowers; 
arranging of cruises; arranging of excursions; 
booking of seats for travel.

Class: 40 סוג: 40

Air deodorising; air purification; air freshening; food 
and drink preservation; waste treatment (conversion); 
treatment of water; production of energy; material 
treatment information; rental of generators; rental of 
apparatus used for air conditioning; destruction of 
waste and trash; incineration of waste and trash; 
recycling of waste and trash; printing; dyeing 
services.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publication of books, 
magazines; lending libraries; animal training; show 
and film production; entertainer services; rental of 
cinematographic films, rental of sound recordings, 
rental of movie projectors and accessories, rental of 
radio and television sets, rental of video cassette 
recorders; arranging of competitions in the field of 
education or entertainment; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, conventions 
and seminars; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; booking of seats for shows; 
operating lotteries; services provided by news 
reporters.

Class: 42 סוג: 42

Advice on construction planning; drawing up of 
construction plans; consulting in connection with 
energy saving; research in the field of environmental 
protection; design of interior decor; expertise 
(engineering studies); engineering; technical project 
studies; computer programming; design and 
development of computers and software; rental of 
computers and of computer software; computer 
consulting; software consultancy; installation, 
maintenance and updating of software; materials 
testing; oil prospecting.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; catering services; bar services; 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental 
of conference rooms; retirement homes; day 
nurseries.

ט"ז חשון תשע"ו - 35429/10/2015



 Owners

Name: SODEXO

Address: 255, Quai de la Bataille de Stalingrad, F-92130 
Issy-les-Moulineaux, France

(FRANCE Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

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

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

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

Class: 44 סוג: 44

Medical care; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agricultural 
services; maintaining of green spaces; convalescent 
homes; rest homes; nursing homes with medical 
care; nursing; farming equipment rental.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; marriage bureaux; undertaking; 
clothing rental; nocturnal security services; security 
consultancy; close protection (personal body 
guarding); escorting in society (chaperoning); 
childcare in the home.
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Trade Mark No. 262779 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1021781 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AARON SARL

Address: Allée de Stockholm, F-83870 SIGNES, France

(France SARL)

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: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, animal skins and hides, 
furs; bags, namely handbags, shoulder bags, 
backpacks, beach bags, sports bags, wheeled bags, 
shopping bags, clutch bags, satchels, school bags, 
attaché cases, traveling bags, suitcases, trunks, 
garment bags for travel, toilet bags, vanity cases, 
wallets, purses, key cases, briefcases, boxes of 
leather, small leather bags and envelopes for 
packaging, umbrellas, sunshades, parasols, walking 
sticks, saddlery articles.
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Trade Mark No. 262786 מספר סימן

Application Date 09/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1170821 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fire suppression chemicals, namely, dry agents, 
liquid agents, carbon dioxide, gaseous clean agents, 
foam agents, hazardous chemical spill control 
agents, and vapor mitigating agents.

ט"ז חשון תשע"ו - 35729/10/2015



Class: 9 סוג: 9

Fire suppression apparatus, namely, portable fire 
extinguishers; fire extinguishing units, namely, dry 
chemical, wet chemical, dry powder, foam, water, 
clean agent, and carbon dioxide hand portable and 
wheeled extinguishing units, and twin-agent hand line 
units; pre-engineered restaurant, vehicle and 
industrial systems, comprised of agent storage 
containers, mechanical releasing devices, electro-
mechanical releasing devices and pneumatic 
releasing devices, mechanical detection, electric 
detection, comprised of thermal detection, rate of rise 
detection, heat detection, and linear wire detection, 
system discharge devices, all of the aforementioned 
in the field of fire protection and safety; engineered 
carbon dioxide, gaseous clean agents and dry 
chemical piped, fixed, skid or trailer mounted dry 
chemical, twin-agent and foam / foam-water 
suppression systems, comprised of agent storage 
containers, mechanical releasing devices, electro-
mechanical releasing devices and pneumatic 
releasing devices, mechanical detection, electric 
detection, comprising of thermal detection, rate of 
rise detection, heat detection, and linear wire 
detection, system discharge devices, all of the 
aforementioned in the field of fire protection and 
safety; fire detection and control equipment, namely, 
multiplex systems, comprised of agent storage 
containers, mechanical releasing devices, electro-
mechanical releasing devices and pneumatic 
releasing devices, mechanical detection, electric 
detection, comprising of thermal detection, rate of 
rise detection, heat detection, and linear wire 
detection, system discharge devices, audible and 
visual notification devices, bells, horns, strobes, and 
sirens; stand alone systems, comprised of agent 
storage containers, mechanical releasing devices, 
electro-mechanical releasing devices and pneumatic 
releasing devices, mechanical detection, electric 
detection, comprising of thermal detection, rate of 
rise detection, heat detection, and linear wire 
detection, system discharge devices, audible and 
visual notification devices, bells, horns, strobes, and 
sirens all of the aforementioned in the field of fire 
protection and safety; manual releasing devices, 
smoke detectors, namely, photoelectric and 
ionization detectors and sensors, flame detectors, 
namely, infrared and ultraviolet detectors, heat 
detectors, namely, fixed and rate of rise detectors 
and sensors, supervisory electric switches, audible 
and visual notification appliances; batteries and 
chargers.

ט"ז חשון תשע"ו - 35829/10/2015



 Owners

Name: TYCO FIRE PRODUCTS LP

Address: 1400 Pennbrook Parkway, Lansdale PA 19446, 
U.S.A.

(Delaware, United States Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 262792 מספר סימן

Application Date 08/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jaguar Land Rover Limited

Address: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles, and parts and accessories therefor; 
bicycles, strollers, prams, their parts and accessories; 
all included in class 12

כלי רכב מנועיים וחלקים ואביזרים עבורם; אופניים, עגלות 
ילדים, עגלות תינוקות, חלקיהם ואביזריהם; הנכללים כולם 

בסוג 12                                       

Class: 35 סוג: 35

Business management, advisory and consultancy 
services relating to the promotion, sale, maintenance, 
repair and restoration of vehicles, their parts, fittings 
and accessories; motor vehicle dealership services; 
all included in class 35

ניהול עסק, שרותי ייעוץ והדרכה המתייחסים לקידום, מכירה, 
תחזוקה, תיקון וחידוש של כלי רכב, חלקים, מתאמים ואביזרים 
שלהם; שרותי סוכנות כלי רכב מנועיים; הנכללים כולם בסוג 35
                                                                                     

                                                    

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair, restoration, cleaning, painting 
and polishing of motor vehicles and of parts and 
accessories; consultancy services relating to 
maintenance, repair, restoration, cleaning, painting 
and polishing of motor vehicles and their parts and 
accessories; all included in class 37

תחזוקה, תיקון, חידוש, ניקוי, צביעה והברקה של כלי רכב 
מנועיים ושל חלקיהם ואביזריהם; שרותי יעוץ המתייחסים 
לתחזוקה, תיקון, חידוש, ניקוי, צביעה והברקה של רכבים 

מנועיים וחלקיהם ואביזריהם; הנכללים כולם בסוג 37             
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3FLEX

Trade Mark No. 262795 מספר סימן

Application Date 09/02/2014 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.     

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, photographs, instructional and 
teaching material (except apparatus) all before 
mentioned goods only for use in the veterinary field.

חומר מודפס, צילומים, חומר הדרכה והוראה (מלבד מכשירים) 
כל הסחורות המוזכרות קודם רק לשימוש בתחום הווטרינריה.   
                                                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 36129/10/2015



TRIFLEX

Trade Mark No. 262796 מספר סימן

Application Date 09/02/2014 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.     

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, photographs, instructional and 
teaching material (except apparatus) all before 
mentioned goods only for use in the veterinary field.

חומר מודפס, צילומים, חומר הדרכה והוראה (מלבד מכשירים) 
כל הסחורות המוזכרות קודם רק לשימוש בתחום הווטרינריה.   
                                                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 36229/10/2015



EXPRESS

Trade Mark No. 262797 מספר סימן

Application Date 09/02/2014 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 חשון תשע"ו - 36329/10/2015



Trade Mark No. 262833 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Angus Dbach Ltd. שם: אנגוס דבאח בע"מ

Address: כתובת : ת.ד. 1148, דיר אל-אסד, 20188, ישראל

חברה פרטית

Name: Fadi dubbah שם: פאדי דבאח

Address: P.O.B. 1148, Deir El Asad, 20188, Israel כתובת : ת.ד. 1148, דיר אל-אסד, 20188, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant; steakhouse.           .מסעדה; מסעדת בשרים

ט"ז חשון תשע"ו - 36429/10/2015



CHIEF ROADMASTER

Trade Mark No. 262837 מספר סימן

Application Date 11/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Indian Motorcycle International, LLC

Address: 2100 Highway 55, Medina, Minnesota, 55340, 
U.S.A.

A Delaware LLC

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motorcycles and structural parts therefor, excluding 
all kinds of tires (including, but not limited to, 
motorcycle tires), pre cure treads, and hot cure 
rubber materials for the process of re-treading tires.

אופנועים וחלקים מבניים עבורם, למעט סוגים שונים של צמיגים 
(כולל, אך לא מוגבל ל, צמיגי אופנוע), חישוקים מגופרים 
מראש, וחומרי גומי מגופר חם עבור תהליך חידוש חישוקי 

צמיגים.                                                                           
    

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, jackets, pants, hats, bibs, 
and footwear.

הלבשה, דהיינו, חולצות, ז'קטים, מכנסיים, כובעים, סינרים, 
והנעלה.         

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 02/12/2013, No. 86133059 ארה"ב, 02/12/2013, מספר 86133059

Class: 12 סוג: 12

Class: 25 סוג: 25

ט"ז חשון תשע"ו - 36529/10/2015



Trade Mark No. 262918 מספר סימן

Application Date 20/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1191741 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning preparations namely bath and shower 
preparations, bath and shower gels, bath creams, 
beauty care preparations, beauty creams, beauty 
gels, beauty lotions, body and beauty care 
preparations, cleansing and moisturizing creams, 
oils, lotions and preparations, cosmetic body creams, 
,cosmetic creams and gels for the face, hands and 
body, cosmetic creams and lotions, cosmetic hair 
care preparations, cosmetic oils, cosmetic 
preparations, cosmetic preparations for the face and 
body, cosmetics and make-up, essential oils for 
personal use and/or for cosmetic purposes, eye 
make-up, hair care lotions, perfume oils, perfumery, 
eau de parfum, fragrances, soaps for body care, 
dentifrices.

Class: 9 סוג: 9

Optical goods; spectacles; spectacle cases; 
sunglasses.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; jewelry; jewelry 
articles; precious stones; timepieces and 
chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather bags, cases, wallets 
and purses; leather and imitation leather accessories; 
trunks [luggage]; suitcases; umbrellas; parasols; 
walking sticks; whips; harness for animals; saddlery; 
handbags; tote bags; book bags; backpacks;, sports 
bags; key cases; briefcases; travelling bags and 
trunks; pocket wallets; purses; school bags; shopping 
bags; valises; vanity cases.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics for textile use; bed and table covers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear.

Class: 28 סוג: 28

Games; toys; plush toys and dolls.

ט"ז חשון תשע"ו - 36629/10/2015



 Owners

Name: BUNSHA

Address: 100 rue du Calvaire, F-59510 HEM, France

(FRANCE Société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 חשון תשע"ו - 36729/10/2015



Trade Mark No. 262950 מספר סימן

Application Date 20/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1192169 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chromasens GmbH

Address: Max-Stromeyer-Str. 116, 78467 Konstanz, 
Germany

(Germany GmbH (German limited liability company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben - Ami & Associates 

Address: P.O.B. 94, Rhovot, 76100, Israel

שם: בן - עמי עו"ד

כתובת : ת.ד. 94, רחובות, 76100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cameras and scanners and parts therefor; luminous 
and mechanical signals; electronic monitoring 
apparatus; camcorders, holograms, surveying 
instruments; observation instruments; optical lamps; 
stereoscopes; 3d-measurement equipment; inline 
spectrometers; line-scan-illumination systems, 
namely scanners, spectroscopic systems; data-
processing programs

Class: 11 סוג: 11

Electric lighting systems, in particular for scientific 
applications.

ט"ז חשון תשע"ו - 36829/10/2015



Trade Mark No. 262952 מספר סימן

Application Date 29/11/2012 תאריך הגשה

International Registration No. 1192179 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing a website at which consumers can place 
orders for the goods and services of others in the 
field of general consumer merchandise and services; 
online directory services, namely, providing on-line 
directory information services also featuring hypertext 
links to other web sites in the fields of news, weather, 
sports, travel, current events and reference materials.

Class: 36 סוג: 36

Computer services, namely, providing a website 
featuring information in the field of finance; providing 
online databases featuring information pertaining to 
price quotes, namely, stock and market quotations.

Class: 38 סוג: 38

Providing multiple-user access to electronic 
communications networks; providing electronic 
bulletin boards and chat rooms for the transmission 
of messages among computer users in the fields of 
news, weather, finance, networking, sports, dating 
and entertainment; providing online communications 
links which transfer the web site user to other local 
and global web pages featuring news, weather, 
sports, current events, and reference material.

Class: 41 סוג: 41

 Providing information in the field of sports, 
entertainment, and education via a  website; 
Providing information relating to sports, 
entertainment events, education and cultural events 
via links to web sites of others; electronic services in 
the field of entertainment, namely, online ticket 
reservation and booking services for
entertainment events of others.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating and maintaining 
web sites containing a wide range of general interest 
and commercial information in the field of news, 
weather, travel, dining, astrology, networking, politics, 
romance, and technology for others; hosting the web 
sites of others via electronic communications 
networks; Providing meteorological information via 
links to web sites of others.

ט"ז חשון תשע"ו - 36929/10/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Rediff.com India Ltd.

Address: Mahalaxmi Engineering Estate, L.J., 1stF First 
Cross Road, Mahim West, 400016 Mumbai, India

(India Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Kahn, Adv

Address: 34 Shaul Hamelech Bld., Tel Aviv, 6492702, 
Israel

שם: משה כאהן, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, תל אביב, 6492702, ישראל

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

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

U.S.A., 29/05/2012, No. 85636812 ארה"ב, 29/05/2012, מספר 85636812

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 37029/10/2015



Trade Mark No. 262956 מספר סימן

Application Date 05/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1192240 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, shaving soaps, after-shave lotions, cosmetic 
preparations for baths, shampoos, perfumery, eau de 
toilette, essential oils, aromatics, hair lotions, balms 
other than for medical purposes, dentifrices, 
cosmetics (all for men).

Class: 8 סוג: 8

Tableware, namely, knives, forks and spoons; 
cutlery; side arms, other than firearms, namely, 
hunting knives; razors, razor cases.

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, spectacle frames, eyeglass cases (all for 
men).

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, lamps, standard lamps, 
chandeliers, lamp globes, electric lamps, ceiling 
lights.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, boats, ships, vessels, yachts, 
aircraft, airplanes, aeroplanes, land vehicles, namely, 
cars, motorcycles, bicycles; apparatus for locomotion 
by land, air or water, namely, boats, ships, vessels, 
yachts, aircraft, airplanes, aeroplanes, land vehicles, 
namely, cars, motorcycles, bicycles; seats, armrests 
and headrests being parts of apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, vehicle 
seats, arm rests for vehicles, and head rests for 
vehicle seats.

Class: 14 סוג: 14

Wristwatches, pocket watches, cases for clock and 
watch making; chronometers; rings, bracelets, tie 
clips in precious metal, ornamental chains in precious 
metal, cuff links, jewellery namely brooches of 
precious metal (all for men), table-clocks, clocks.

ט"ז חשון תשע"ו - 37129/10/2015



Class: 16 סוג: 16

Albums for photographs, coins, stamps; engravings, 
lithographic works of art; paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in other 
classes, namely, cardboard boxes; bookbinding 
material; photographs; stationery; inkwells; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; 
typewriters; paperweights; drawing inks, calligraphy 
inks; pencil leads, pencil lead holders, pencils, pencil 
holders, pens, penholders, drawing pens, fountain 
pens, blank writing or drawing books; magazines in 
the field of art, culture, fashion, and sports; 
newspapers; books in the field of art, culture, fashion, 
sports; writing instruments, drawing instruments; 
painting instruments, namely, paint brushes.

Class: 18 סוג: 18

Key cases (leather goods), canes, umbrella sticks, 
travelling trunks, bags, travelling bags (made of 
leather), reins, card cases (pocket wallets), 
briefcases (leather goods), coverings of skins (furs), 
briefcases, hides (animal skins), pocket wallets, 
purses; suitcases, attaché cases, rucksacks (all for 
men); saddlery, halters, horse collars, horse 
blankets, riding saddles, horseshoes.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, tables, chairs, sofas, armchairs, mirrors, 
picture frames, wardrobes, works of art of wood, wax, 
plaster or plastic, animal horns, stands, bins not of 
metal, costume stands, hat stands, mobiles 
(decoration), bins not of metal, cupboards, cots, 
cushions, casks of wood for decanting wine, pillows, 
coat hangers, lecterns, mannequins, mattresses, 
racks, bookcases, umbrella stands, furniture 
partitions of wood, book rests, magazine racks, doors 
for furniture, flower-pot pedestals, racks and filing 
cabinets, ladders of wood, bins of wood, writing 
desks, desks, easy chairs, footstools, corks for 
bottles, interior textile window blinds, dressing tables, 
office furniture, showcases; furniture, tables, chairs, 
sofas, armchairs, mirrors, picture frames, wardrobes, 
works of art of wood, wax, plaster or plastic, animal 
horns, stands, bins not of metal, costume stands, hat 
stands, mobiles (decoration), bins not of metal, 
cupboards, cots, cushions, casks of wood for 
decanting wine, pillows, coat hangers, lecterns, 
mannequins, mattresses, racks, bookcases, umbrella 
stands, furniture partitions of wood, book rests, 
magazine racks, doors for furniture, flower-pot 
pedestals, racks and filing cabinets, adders of wood, 
bins of wood, writing desks, desks, easy chairs, 
footstools, corks for bottles, interior textile window 
blinds, dressing tables, office furniture, showcases.

ט"ז חשון תשע"ו - 37229/10/2015



Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes, indoor aquaria, works of art of 
porcelain, terracotta or glass; glasses, glass bowls, 
bottles, jugs, busts of china, terra-cotta or glass, 
goblets, shoe horns, candelabra, decanters, 
corkscrews, bottle openers, epergnes, ceramics for 
household purposes, knife rests for the table, 
statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or 
glass; flower pots, flasks, salad bowls, shaving 
brushes, shaving brush stands, table plates, perfume 
sprayers, perfume vaporizers, coffee and tea 
services (tableware), cups, teapots, sugar bowls, 
soup bowls.

Class: 24 סוג: 24

Textiles, bed blankets, quilts, eiderdowns (down 
coverlets), tablecloths (not of paper), sheets.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, suits, bathrobes, bathing suits, bathing 
trunks, beach clothes, berets, body linen, underwear, 
blouses, suspenders, footwear, sports footwear, 
stockings, socks, dressing gowns, shirts, hats, 
overcoats, belts (clothing), layettes, ties, papillon 
(ties), pocket squares, foulards (clothing articles), 
sashes for wear, sashes for smoking suits, coats, 
stuff jackets, great coats, gloves (clothing), raincoats, 
leather clothing, singlets, polo-neck sweaters, 
sweaters, pullover, pelerines, trousers, slippers, 
pelisses, furs (clothing), hosiery, pyjamas, sandals, 
shoes, scarves, half-boots, boots, T-shirts (all for 
men).

Class: 26 סוג: 26

Buttons; buttons in precious metals (all for men).

Class: 33 סוג: 33

Wines, sparkling wines, liqueurs and alcoholic 
distillates.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; lighters for smokers, 
tobacco pouches, cigar cases, tobacco pipes, 
ashtrays for smokers, match holders, cigarette cases, 
cigarette and cigar cases with humidors, cigar 
cutters.

ט"ז חשון תשע"ו - 37329/10/2015



Class: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions and demonstrations for 
commercial, advertising and promotional purposes; 
services consisting of bringing together services 
consisting of bringing together perfumery, cosmetics, 
eyeglasses, lightening apparatus, vehicles, crafts, 
aircrafts, jewellery, horological and chronometric 
instruments, stationery, printed matters, bags, 
suitcases, briefcases, money bags, wallets, 
umbrellas, furniture, mirrors, frames, works of art of 
porcelain, terracotta or glass, glasses, glass bowls, 
bottles, jugs, busts of china, terra-cotta or glass, 
goblets, shoe horns, candelabra, decanters, 
corkscrews, bottle openers, epergnes, ceramics for 
household purposes, knife rests for table, statuettes 
of porcelain, flower pots, flasks, salad bowls, table 
plates, coffee and tea services (tableware), cups, 
teapots, sugar bowls, soup bowls, ceramic, 
earthenware or glass, flower pots, flasks, salad 
bowls, shaving brushes, shaving brush stands, table 
plates, perfume sprayers, perfume vaporizers, 
clothing articles, footwear, wines, distillates, smokers' 
articles, so that customers can view and purchase 
them; retail services, also for others, of perfumery 
(for men), cosmetics (for men), eyeglasses (for men), 
lightening apparatus, vehicles, crafts, aircrafts, 
jewellery (for men), horological and chronometric 
instruments (for men), stationery, printed matter, 
leather goods (for men), umbrellas (for men), 
furniture, mirrors, frames, works of art, household 
goods, glassware, porcelain and earthenware, 
clothing articles (for men), footwear (for men), wines, 
distillates, smokers' articles; retail services, also for 
others, of household linen and bed linen.

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair of buildings, furniture, 
clothing; installation services, namely, custom 
installation of automobile interiors; installation, 
maintenance and repair of furniture; construction 
consultation; construction information; building 
construction supervision; building of fair stalls and 
shops; upholstering; furniture restoration.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, scientific 
research, design of websites for others; industrial 
analysis and research services in the field of 
architectural design and aircraft design; design 
services in the field of naval shipbuilding; automotive 
design services; design and development of 
computer hardware and software; dress designing, 
interior design, architectural consultation; styling, 
namely, industrial design, interior styling services; 
industrial design in the fields of aeronautic, 
automotive and naval design; furniture design 
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)

ט"ז חשון תשע"ו - 37429/10/2015



Italy, 20/02/2013, No. FI2013C000209 FI2013C000209 איטליה, 20/02/2013, מספר

Class: 8 סוג: 8

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 20 סוג: 20

Class: 33 סוג: 33

Class: 34 סוג: 34

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

Class: 35 סוג: 35

Bringing together various items to enable the 
consumers to view and purchase them.

Italy, 16/07/2013, No. FI2013C000984 FI2013C000984 איטליה, 16/07/2013, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 26 סוג: 26

Class: 35 סוג: 35

Retail services, also for others, of household linen 
and bed linen.

ט"ז חשון תשע"ו - 37529/10/2015



 Owners

Name: STEFANO RICCI S.P.A.

Address: Via Faentina, 171, I-50010 FIESOLE (FI), Italy

(ITALIE Société par actions)

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 חשון תשע"ו - 37629/10/2015



Trade Mark No. 262961 מספר סימן

Application Date 14/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1192257 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mizuno Corporation

Address: 1-23, Kitahama 4-chome,Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka 541-8538, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and fur; bags; sacks; portable cases for 
cosmetic utensils; metal fittings for bags; purse 
frames; umbrellas and parasols; walking sticks; 
canes; metal fittings for canes; shafts of canes; horse 
blankets; clothing for pets.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; garters; stocking suspenders; suspenders; 
belts; footwear; masquerade costumes; special 
sports clothing; special sports shoes.

Class: 28 סוג: 28

Game machines and apparatus; go game sets; 
Japanese chess sets; verse cards (utagaruta); dice; 
Japanese dice games (sugoroku); cups for dice; 
Chinese checkers [games]; chess sets; checkers 
sets; magic trick goods; domino sets; playing cards; 
playing cards (hanafuda); mahjong sets; billiard 
equipments; toys; dolls; toys for pets; sports 
equipment; wax for skis; fishing tackles; amusement 
machines and apparatus for use in amusement parks 
(except arcade video game machines).

ט"ז חשון תשע"ו - 37729/10/2015



Trade Mark No. 262975 מספר סימן

Application Date 09/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0852206 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AVIAGEN TURKEYS INC

Address: 439 Marlborough Road, GLASTONBURY, CT 
06033, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Live poultry; live turkeys and chicks; live hatching 
eggs; live poultry for breeding and growing.

ט"ז חשון תשע"ו - 37829/10/2015



Trade Mark No. 262979 מספר סימן

Application Date 23/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 0878530 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry, science, as 
well as in agriculture, horticulture and forestry, 
namely sodium bicarbonate; fire extinguishing 
compositions; chemical products used for producing 
and preserving foodstuffs.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
preparations for the relief of excess acidity in the 
digestive tract; pharmaceutical solutions used in 
dialysis; vitamin supplements; animal feed 
supplements; animal feed additive for use as a 
nutritional supplement for medical purposes; sanitary 
preparations for medical purposes; ingredients of 
dentifrices, namely, sanitary agents for killing germs 
and bacteria; medical bath salts; all-purpose 
disinfectants; dietetic substances adapted for medical 
use; all of the foregoing being semifinished products 
sold in bulk in bags not suitable to be directly used on 
equipment and/or apparatus for blood or dialysis 
treatment, and all of the above not including bags, 
cartridges, or other disposable units for housing 
concentrates in liquid or solid form for continuous use 
in a medical treatment or for continuous use for 
preparation of a medical liquid such as dialysis liquid 
and/or infusion liquid.

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

Class: 40 סוג: 40

Water treatment, excluding all preparation of waters 
for applications for treatment of blood, soils, gases 
and air.

ט"ז חשון תשע"ו - 37929/10/2015



 Owners

Name: Solvay

Address: Rue de Ransbeek 310, B-1120 Bruxelles, 
Belgium

(Benelux 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

ט"ז חשון תשע"ו - 38029/10/2015



Trade Mark No. 262980 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0932201 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Solvay Specialty Polymers Italy, SpA

Address: Viale Lombardia, 20, I-20021 Bollate (MI), Italy

(Italie SpA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry and science; 
artificial resins and unprocessed plastics; adhesive 
substances for industrial use.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, steam generating, 
refrigerating, ventilating. 

ט"ז חשון תשע"ו - 38129/10/2015



Trade Mark No. 262989 מספר סימן

Application Date 17/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1063329 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zyga Technology, Inc.

Address: 100 South Fifth Street, Suite 2250, Minneapolis 
MN 55402, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical instruments for preparing the sacroiliac joint 
for fusion; medical and surgical apparatus and 
instruments, namely, orthopedic fixation devices for 
use in sacroiliac joint fusion.

ט"ז חשון תשע"ו - 38229/10/2015



AS 350

Trade Mark No. 263009 מספר סימן

Application Date 14/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Airbus Helicopters

Address: Aeroport International Marseille Provence, 
Marignane Cedex, 13725, France

(a company duly organized and validly existing according 
to the law of 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: 12 סוג: 12

Helicopters and rotorcraft and structural parts and 
fittings therefor, included in class 12

מסוקים וכלי טיס רוטוריים וחלקים מבניים ואביזרים עבורם, 
הכלולים כולם בסוג 12.                               

Class: 37 סוג: 37

Installation, upgrading, maintenance, repair and 
overhaul of helicopters and rotorcraft and parts and 
fittings thereof; installation, upgrading, maintenance, 
repair, overhaul of helicopter and rotorcraft flight 
simulators.

התקנה, שדרוג, תחזוקה, תיקון ושיפוץ של מסוקים וכלי טיס 
רוטוריים וחלקים מבניים ואביזרים עבורם; התקנה, שדרוג, 

תחזוקה, תיקון, שיפוץ של סימולטורי טיסה למסוקים וכלי טיס 
רוטוריים.                                                                         

                                

ט"ז חשון תשע"ו - 38329/10/2015



Trade Mark No. 263011 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ז חשון תשע"ו - 38429/10/2015



Class: 9 סוג: 9

Computer software, software interface, toolbar and 
applications for software downloads and installations; 
computer software, software interface, toolbar and 
applications for distribution of downloadable 
computer software, graphics and mobile applications 
to strengthen user engagement of mobile 
applications, software interface, toolbar and 
applications for providing customized 
recommendations in connection with downloadable 
computer software, toolbars and applications; 
computer software, software interface, toolbar, 
graphics and applications for creating and facilitating 
distribution, download and installation of computer 
software, toolbars, graphics and mobile applications; 
Development of software development kits for 
customization of mobile application; computer 
software for integrating and implementing software 
components, toolbars, files and graphics in computer 
software and mobile applications; computer software, 
software interface and applications for remote access 
and management of computer software and mobile 
applications; computer software, integrable software 
components, toolbars and mobile applications for the 
distribution, placement and customization of 
advertising content and graphics in computer 
software, in toolbars and in mobile applications; 
computer software, integrable software components, 
toolbars, graphics and mobile applications for 
facilitating engagement by users of mobile 
applications and computer software; computer 
software, integrable software components, toolbars 
and mobile applications for providing personalized 
recommendations on computer software and mobile 
applications; computer software, integrable software 
components, toolbars and mobile applications for 
scanning, monitoring, collecting, processing, 
analyzing, transmitting, sharing and presenting 
technical data, usage data or statistical data by 
remote access to computing devices and mobile 
devices connected to a network; online software 
interface for monitoring technical data, usage data or 
statistical data by remote access to computing 
devices and mobile devices connected to a network; 
online software interface for management and 
configuration of computer software, toolbars and 
mobile applications by remote access to devices 
connected to a network; online software interface for 
monitoring, management and facilitating 
advertisements in computer software, in toolbars and 
in mobile applications by remote access to computing 
devices and to mobile devices connected to a 
network; all included in Class 9.

תוכנת מחשב, ממשק תוכנה, סרגל כלים ויישומים להורדה 
והתקנה של תוכנה; תוכנת מחשב, ממשק תוכנה, סרגל כלים 
ויישומים להפצה של תוכנות מחשב, גרפיקה ויישומים ניידים 
לחיזוק מעורבות משתמשים ביישומים ניידים; תוכנת מחשב, 
ממשק תוכנה, סרגל כלים ויישומים למתן המלצות מותאמות 

אישית בקשר עם תוכנות מחשב, סרגלי כלים ויישומים הניתנים 
להורדה; תוכנת מחשב, ממשק תוכנה, סרגל כלים, גרפיקה 

ויישומים ליצירה וקידום של הפצה, הורדה והתקנה של תוכנות 
מחשב, סרגלי כלים, גרפיקה ויישומים ניידים; פיתוח ערכות 
פיתוח תוכנה להתאמה אישית של יישומים ניידים; תוכנת 

מחשב לשילוב והטמעה של רכיבי תוכנה, סרגלי כלים, קבצים 
וגרפיקה בתוכנות מחשב וביישומים ניידים; תכנת מחשב, 

ממשק תוכנה ויישומים לגישה וניהול מרחוק של תוכנות מחשב 
ויישומים ניידים; תוכנת מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, 
סרגלי כלים ויישומים ניידים להפצה, הצבה והתאמה אישית של 
תוכן פרסומי וגרפיקה בתוכנות מחשב, בסרגלי כלים וביישומים 
ניידים; תוכנת מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי 
כלים, גרפיקה ויישומים ניידים לקידום מעורבות על-ידי 

משתמשים ביישומים ניידים ובתוכנות מחשב; תוכנות מחשב, 
רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים 
למתן המלצות מותאמות אישית על תוכנות מחשב ויישומים 
ניידים; תוכנת מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי 
כלים ויישומים ניידים לסריקה, ניטור, איסוף, עיבוד, ניתוח, 

שידור, שיתוף והצגה של נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים 
סטטיסטיים על-ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב והתקנים 

ניידים המחוברים לרשת; הנכללים כולם בסוג 9.                    
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Class: 35 סוג: 35

Business information distribution services regarding 
computer software, toolbars and mobile applications; 
distribution, marketing and promotion of computer 
software and mobile applications; business 
management services for technology and software 
businesses; computer software and mobile 
applications advertising services; marketing and 
promotional services of downloadable software and 
mobile applications; presentation of software goods 
and services for computers and mobile devices, on 
software platforms and interfaces; market surveys; 
analysis of advertisements and publications and 
response thereto; computerized database 
management and electronic file and data 
management; collection, processing, analysis and 
presentation of consumption and use data with 
respect to software goods or services for computers 
and mobile devices; consultancy, advisory, and 
information services with respect to thus goods and 
services; product marketing and distribution 
regarding computer software, toolbars and mobile 
applications; providing client information regarding 
internet users; all included in Class 35.

שירותי הפצת מידע עסקי לגבי תוכנות מחשב, סרגלי כלים 
ויישומים ניידים; הפצה, שיווק וקידום של תוכנות מחשב 

ויישומים ניידים; שירותי ניהול עסקים עבור עסקי טכנולוגיה 
ותוכנה; שירותי פרסום עבור תוכנות ויישומים ניידים; פרסום 
מקוון של מוצרי ושירותי תוכנה; שירותי שיווק וקידום מכירות 
של תוכנות ויישומים ניידים להורדה; הצגה של מוצרי ושירותי 
תוכנה למחשבים והתקנים ניידים, על גבי פלטפורמות וממשיק 
תוכנה; סקרי שוק; ניתוח של פרסומות ופרסומים ותגובות 
לאלה; ניהול מאגר מידע ממוחשב וניהול קבצים ונתונים 

אלקטרוניים; שירותים לאיסוף, עיבוד, ניתוח והצגת נתוני צריכה 
ושימוש בקשר למוצרי או שריותי תוכנה עבור מחשבים 

והתקנים ניידים; שירותי ייעוץ, עצה ומידע הקשורים במוצרים 
ושירותים כאמור; שיווק מסחרי והפצה לגבי תוכנות מחשב, 
סרגלי כלים ויישומים ניידים; אספקת מידע ללקוחות בנוגע 

למשתמשי רשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 42 סוג: 42

Design and Development of computer software, 
software interfaces, mobile applications and toolbars 
for download and installation of computer software 
and mobile applications; Development of software 
development kits for customization of computer 
software, toolbars, graphics and mobile applications; 
design, development and distribution of computer 
software, software interfaces, integrable software 
components, toolbars and mobile applications for the 
distribution, placement and customization of 
recommendations and advertisements; design, 
development and distribution of computer software, 
software interfaces, integrable software components, 
toolbars and mobile applications for creating and 
facilitating distribution, download and installation of 
computer software, toolbars, graphics and mobile 
applications; design and development of online 
software interfaces for monitoring, management and 
facilitating advertisements in computer software, in 
toolbars and in mobile applications by remote access 
to computing devices and to mobile devices; 
improvement, maintenance and support for computer 
software and mobile applications; design and 
development of online software interfaces for 
management and configuration of computer software 
and  mobile applications, and for monitoring technical 
data, usage data or statistical data, by remote access 
to computing devices and to mobile devices 
connected to a network; computer software services 
for enriching and improving graphics andmobile 
application; design and development of computer 
software, software interfaces, integrable software 
components, toolbars and mobile applications; 
design and development of computer software, 
software interfaces, integrable software components, 
toolbars and mobile applications for integrating and 
implementing software components, files and 
graphics in computer software and in mobile 
applications; design and development of computer 
software, software interfaces, integrable software 

עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, יישומים ניידים 
וסרגלי כלים להורדת והתקנת תוכנות מחשב ויישומים ניידים; 
פיתוח ערכות פיתוח תוכנה להתאמה אישית של יישומים 
ניידים; עיצוב ופיתוח תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, רכיבי 
תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים; עיצוב, 
פיתוח תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, רכיבי תוכנה הניתנים 

לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים לשילוב והטמעה של רכיבי 
תוכנה, קבצים וגרפיקה בתוכנות מחשב וביישומים ניידים; 

עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, 
סרגלי כלים ויישומים ניידים לקידום מעורבות על-ידי משתמשים 
בתוכנות מחשב וביישומים ניידים עבור תוכנות מחשב, סרגלי 
כלים, גרפיקה ויישומים ניידים הניתנים להורדה; עיצוב ופיתוח 
של תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, רכיבי תוכנה הניתנים 

לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים להצבה והתאמה אישית 
של המלצות ופרסומות; עיצוב ופיתוח תוכנות מחשב, ממשקי 
תוכנה, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי כלים ויישומים 
ניידים ליצירה וקידום של הורדה והתקנה של תוכנות מחשב, 
סרגלי כלים, גרפיקה ויישומים ניידים; עיצוב ופיתוח של ממשקי 
תוכנה מקוונים לניטור, ניהול וקידום פרסומות בתוכנות מחשב, 
בסרגלי כלים וביישומים ניידים על ידי גישה מרחוק להתקני 
מחשוב ולהתקנים ניידים; שיפור, תחזוקה ותמיכה לתוכנות 
מחשב ויישומים למכשירים ניידים; עיצוב ופיתוח של ממשקי 
תוכנה מקוונים לניהול וקביעת תצורה של תוכנות מחשב 

ויישומים ניידים, ולניטור נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים 
סטטיסטיים, על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב ולהתקנים 
ניידים המחוברים לרשת; שירותי תוכנה להעשרה ושיפור של 

גרפיקה ושיח בתקשורת ובתכתובות מקוונות, לרבות פרצופונים 
עבור שיחוח מקוון; שירותים לאיתור, אחזור וניתוח מידע מקוון, 
לרבות מנועי חיפוש מותאמים אישית להשגת מידע באמצעות 
רשתות תקשורת אלקטרוניות; אספקת תוכנות מחשב, יישומים, 
גרפיקה וסרגלי כלים עבור משתמשים, מפרסמים ומפתחים; 
מתן מנוע חיפוש לקבלת נתונים להפקת, מציאת, התאמה 

אישית, יצירת וארגון תוכן אלקטרוני, תוכן משתמשים ופרסום 
לתוכנות מחשב ויישומים ניידים; תוכנה כשירות להורדה 
והתקנה של תוכנות מחשב, סרגלי כלים ויישומים ניידים, 

לעיצוב, התאמה אישית, קידום הכנסות כספיות (מגנטיזציה), 
פיתוח ופריסה של תוכנות מחשב, סרגלי כלים ויישומים ניידים, 
ממשקים, פלטפורמות, תוכניות להתקנת תוכנה, כלי תוכנה, 
גרפיקה ותהליכים, לגישה וניהול מרחוק של תוכנות מחשב 

ט"ז חשון תשע"ו - 38629/10/2015



components, toolbars and mobile applications for 
facilitating engagement by users of computer 
software and in mobile applications; design and 
development of computer software, software 
interfaces, integrable software components, toolbars 
and mobile applications for downloadable computer 
software, toolbars, graphics and mobile applications; 
design and development of computer software, 
software interfaces, integrable software components, 
toolbars and mobile applications for the placement 
and customization of recommendations and 
advertisements; design and development of 
computer software, software interfaces, integrable 
software components, toolbars and mobile 
applications for creating and facilitating download 
and installation of computer software, toolbars, 
graphics and mobile applications; design and 
development of online software interfaces for 
monitoring, management and facilitating 
advertisements in computer software, in toolbars and 
in mobile applications by remote access to computing 
devices and to mobile devices; improvement, 
maintenance and support for computer software and 
mobile applications; design and development of 
online software interfaces for management and 
configuration of computer software and mobile 
applications, and for monitoring technical data, usage 
data or statistical data, be remote access to 
computing devices and to mobile devices connected 
to a network; computer software services for 
enriching and improving graphics and discourse in 
online communications and correspondences, 
including emoticons for online chat; online 
information search, retrieval and analytics services, 
including customized search engines for obtaining 
information via electronic communication networks; 
providing computer software, applications, graphics 
and toolbars for users, publishers and developers; 
providing a search engine for obtaining data for 
producing, locating, customizing, creating and 
organizing electronic content, user content and 
advertising for computer software and mobile 
applications; software as a service (SaaS) for 
download and installation of computer software, 
toolbars and mobile applications, for design, 
customization, facilitating monetization, development 
and deployment of computer software, toolbars and 
mobile applications, interfaces, platforms, installer 
programs, software tools, graphics and processes, 
for remote access and management of computer 
software and mobile applications, and for scanning, 
monitoring, collecting, processing, analyzing, 
transmitting, sharing and presenting technical data, 
usage data or statistical data by remote access to 
computing devices and mobile devices connected to 
a network; research and analytics services regarding 
download, installation and use of computer software 
and mobile applications; online software interface for 
monitoring technical data, usage data or statistical 
data by remote access to computing devices and 
mobile devices connected to a network; online 
software interface for management and configuration 
of computer software, toolbars and mobile 
applications by remote access to devices connected 
to a network; online software interface for monitoring, 
management and facilitating advertisements in 
computer software, in toolbars and in mobile 

ויישומים ניידים, ולסריקה, ניטור, איסוף, עיבוד, ניתוח, שידור, 
שיתוף והצגה של נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים 
סטטיסטיים על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב ולהתקנים 

ניידים המחוברים לרשת; שירותי מחקר וניתוח בנוגע להורדה, 
התקנה ושימוש בתוכנות מחשב ויישומים ניידים; ממשק תוכנה 
מקוון לניטור נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים סטטיסטיים 
על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב והתקנים ניידים המחוברים 
לרשת; ממשק תוכנה מקוון לניהול וקביעת תצורה של תוכנות 

מחשב, סרגלי כלים ויישומים ניידים על ידי גישה מרחוק 
להתקנים המחוברים לרשת; ממשק תוכנה מקוון לניטור, ניהול 
וקידום של פרסומות בתוכנות מחשב, בסרגלי כלים וביישומים 
ניידים על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב ולהתקנים ניידים 
המחוברים לרשת; אחסון ואיחזור אלקטרוניים של מסמכים, 

נתונים, קבצים, תמונות, שמע, וידאו; הנכללים כולם בסוג 42    
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Ownersבעלים

Name: IronSource  Ltd. שם: איירונסורס בע"מ

Address: Lilinblum 28, Tel Aviv, Israel כתובת : לילינבלום 28, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Bar Kochva St., Bnei Barak, 5126002, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : רח' בר כוכבא 23 (V Tower), בני ברק, 5126002, 
ישראל

applications by remote access to computing devices 
and to mobile devices connected to a network; 
electronic storage and retrieval of documents, data, 
files, images, audio and video; all included in Class 
42.
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Trade Mark No. 263015 מספר סימן

Application Date 11/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HANSAB ALON שם: הנסב אלון

Address: 39 MISHAR H - YARDEN St, Tel Aviv, Israel כתובת : משמר הירדן 39, שיכון דן, תל אביב, ישראל

Name: RUBINSTEIN OHAD שם: רובינשטיין אוהד

Address: 3 HAIM TEPPER St, Ness-ziona, Israel כתובת : חיים טפר, נס ציונה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical circuits, electric valve, Temperature 
sensors. 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 ; all 
included in class 9

מעגלים חשמליים, שסתום חשמלי, רגשי טמפרטורה. התקנים 
ומכשירים לשימוש בחשמל, 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.                                                                               
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Trade Mark No. 263035 מספר סימן

Application Date 26/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Beauty Care E.G. Ltd. שם: ביוטיקייר אי.ג'י. בע"מ

Address: P.O.B. 12453, Ashdod, 77600, Israel כתובת : ת.ד. 12453, אשדוד, 77600, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

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

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic kits, cosmetics, make-up preparations, 
make-up kits, perfumes, beauty nurturing utilities, 
beauty masks, skin and face cosmetic creams, eau 
de cologne, hair nurturing utilities.

ערכות לקוסמטיקה, קוסמטיקה, מוצרי איפור, ערכות איפור, 
בשמים, מוצרים לטיפוח היופי, מסכות יופי, משחות קוסמטיות 
לעור ולפנים, קולון, מוצרים לטיפוח השיער                           
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INSTALLCORE

Trade Mark No. 263036 מספר סימן

Application Date 16/02/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1247365 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software, computer software, software interface and 
applications for software downloads and installations; 
software, computer software, software interface and 
applications for distribution of downloadable 
computer software and applications; software, 
computer software, software interface and 
applications for providing personalized 
recommendations of downloadable software, 
computer software and applications; software, 
computer software, software interface and 
applications for creating and facilitating software 
distribution, download and installation; software, 
computer software, software interface and 
applications for monitoring, collecting, processing, 
analyzing, transmitting, sharing and presenting 
technical data, usage data or statistical data by 
remote access to computing devices and mobile 
devices connected to a network; software, computer 
software, software interface and applications for 
design and customization of software interfaces, 
tools and processes; all included in Class 9. 

תוכנה, תוכנת מחשב, ממשק תוכנה ויישומים להורדה והתקנה 
של תוכנה; תוכנה, תוכנת מחשב, ממשק תוכנה ויישומים 

להפצה של תוכנות מחשב ויישומים הניתנים להורדה; תוכנה, 
תוכנת מחשב, ממשק תוכנה ויישומים למתן המלצות מותאמות 
אישית של תוכנות,  תוכנות מחשב ויישומים הניתנים להורדה; 
תוכנה, תוכנת מחשב, ממשק תוכנה ויישומים ליצירה וקידום 
של הפצה, הורדה והתקנה של תוכנות; תוכנה, תוכנת מחשב, 
ממשק תוכנה ויישומים לניטור, איסוף, עיבוד, ניתוח, שידור, 
שיתוף והצגה של נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים 
סטטיסטיים על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב והתקנים 

ניידים המחוברים לרשת; תוכנה, תוכנת מחשב, ממשק תוכנה 
ויישומים לעיצוב והתאמה אישית של ממשקי תוכנה, כלים 

ותהליכים; הנכללים כולם בסוג 9.                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 35 סוג: 35

Business information distribution services regarding 
computer software, toolbars and mobile applications; 
distribution, marketing and promotion of computer 
software and mobile applications; business 
management services for technology and software 
businesses; computer software and mobile 
applications advertising services; marketing and 
promotional services of downloadable software and 
mobile applications; presentation of software goods 
and services for computers and mobile devices, on 
software platforms and interfaces; market surveys; 
analysis of advertisements and publications and 
response thereto; computerized database 
management and electronic file and data 
management; collection, processing, analysis and 
presentation of consumption and use data with 
respect to software goods or services for computers 
and mobile devices; consultancy, advisory, and 
information services with respect to thus goods and 
services; product marketing and distribution 
regarding computer software, toolbars and mobile 
applications; providing client information regarding 
internet users; all included in Class 35. 

שירותי הפצת מידע עסקי לגבי תוכנות מחשב, סרגלי כלים 
ויישומים ניידים; הפצה, שיווק וקידום של תוכנות מחשב 

ויישומים ניידים; שירותי ניהול עסקים עבור עסקי טכנולוגיה 
ותוכנה; שירותי פרסום עבור תוכנות ויישומים ניידים; פרסום 
מקוון של מוצרי ושירותי תוכנה; שירותי שיווק וקידום מכירות 
של תוכנות ויישומים ניידים להורדה; הצגה של מוצרי ושירותי 
תוכנה למחשבים והתקנים ניידים, על גבי פלטפורמות וממשיק 
תוכנה; סקרי שוק; ניתוח של פרסומות ופרסומים ותגובות 
לאלה; ניהול מאגר מידע ממוחשב וניהול קבצים ונתונים 

אלקטרוניים; שירותים לאיסוף, עיבוד, ניתוח והצגת נתוני צריכה 
ושימוש בקשר למוצרי או שריותי תוכנה עבור מחשבים 

והתקנים ניידים; שירותי ייעוץ, עצה ומידע הקשורים במוצרים 
ושירותים כאמור; שיווק מסחרי והפצה לגבי תוכנות מחשב, 
סרגלי כלים ויישומים ניידים; אספקת מידע ללקוחות בנוגע 

למשתמשי רשת האינטרנט; שיווק מסחרי והפצה לגבי תוכנות 
מחשב, סרגלי כלים ויישומים ניידים; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

ט"ז חשון תשע"ו - 39129/10/2015



Ownersבעלים

Name: IronSource  Ltd. שם: איירונסורס בע"מ

Address: Lilinblum 28, Tel Aviv, Israel כתובת : לילינבלום 28, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Bar Kochva St., Bnei Barak, 5126002, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : רח' בר כוכבא 23 (V Tower), בני ברק, 5126002, 
ישראל

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software, 
software interfaces and applications for software 
downloads and installations; design and development 
of computer software, software interfaces and 
applications for downloadable computer software and 
applications; design and development of computer 
software, software interfaces and applications for 
providing personalized recommendations of 
downloadable computer software and applications; 
design and development of computer software, 
software interfaces and applications for creating and 
facilitating software download and installation; 
software as a service (SaaS) for software download 
and installation; software as a service (SaaS) for 
design, customization and facilitation of computer 
software, software interfaces, tools and processes; 
design, customization, development and deployment 
of installer programs, interfaces, tools and platforms; 
research and analytics services regarding computer 
software, download and installation; design and 
development of software, computer software, 
software interfaces and applications for monitoring, 
collecting, processing, analyzing, transmitting, 
sharing and presenting technical data, usage data or 
statistical data by remote access to computing 
devices and mobile devices connected to a network; 
electronic storage and retrieval of documents, data, 
files, images, audio and video; all included in Class 
42.

עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה ויישומים 
להורדות והתקנות תוכנה; עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב, 
ממשקי תוכנה ויישומים של תוכנות מחשב ויישומים הניתנים 
להורדה; עיצוב, ופיתוח של תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה 
ויישומים למתן המלצות מותאמות אישית של תוכנות מחשב 
ויישומים הניתנים להורדה; עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב, 
ממשקי תוכנה ויישומים ליצירה וקידום של הפצה, הורדה 
והתקנה של תוכנה; תוכנה כשירות להורדה והתקנה של 
תוכנה; תוכנה כשירות לעיצוב, התאמה אישית וקידום של 

תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, כלים ותהליכים; עיצוב, התאמה 
אישית, פיתוח ופריסה של תוכניות, ממשקים, כלים 

ופלטפורמות להורדת תוכנה; שירותי מחקר וניתוח בנוגע 
להורדה והתקנה של תוכנות; עיצוב ופיתוח של תוכנות, תוכנות 
מחשב, ממשקי תוכנה ויישומים לניטור, איסוף, עיבוד, ניתוח, 
שידור, שיתוף והצגה של נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים 

סטטיסטיים על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב והתקנים 
ניידים המחוברים לרשת; אחסון ואיחזור אלקטרוניים של 

מסמכים, נתונים, קבצים, תמונות, שמע, וידאו; הנכללים כולם 
בסוג 42.
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MOBILECORE

Trade Mark No. 263037 מספר סימן

Application Date 16/02/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1242153 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ז חשון תשע"ו - 39329/10/2015



Class: 9 סוג: 9

Computer software, software interface, toolbar and 
applications for software downloads and installations; 
computer software, software interface, toolbar and 
applications for distribution of downloadable 
computer software, graphics and mobile applications 
to strengthen user engagement of mobile 
applications, software interface, toolbar and 
applications for providing customized 
recommendations in connection with downloadable 
computer software, toolbars and applications; 
computer software, software interface, toolbar, 
graphics and applications for creating and facilitating 
distribution, download and installation of computer 
software, toolbars, graphics and mobile applications; 
Development of software development kits for 
customization of mobile application; computer 
software for integrating and implementing software 
components, toolbars, files and graphics in computer 
software and mobile applications; computer software, 
software interface and applications for remote access 
and management of computer software and mobile 
applications; computer software, integrable software 
components, toolbars and mobile applications for the 
distribution, placement and customization of 
advertising content and graphics in computer 
software, in toolbars and in mobile applications; 
computer software, integrable software components, 
toolbars, graphics and mobile applications for 
facilitating engagement by users of mobile 
applications and computer software; computer 
software, integrable software components, toolbars 
and mobile applications for providing personalized 
recommendations on computer software and mobile 
applications; computer software, integrable software 
components, toolbars and mobile applications for 
scanning, monitoring, collecting, processing, 
analyzing, transmitting, sharing and presenting 
technical data, usage data or statistical data by 
remote access to computing devices and mobile 
devices connected to a network; online software 
interface for monitoring technical data, usage data or 
statistical data by remote access to computing 
devices and mobile devices connected to a network; 
online software interface for management and 
configuration of computer software, toolbars and 
mobile applications by remote access to devices 
connected to a network; online software interface for 
monitoring, management and facilitating 
advertisements in computer software, in toolbars and 
in mobile applications by remote access to computing 
devices and to mobile devices connected to a 
network; all included in Class 9. 

תוכנת מחשב, ממשק תוכנה, סרגל כלים ויישומים להורדה 
והתקנה של תוכנה; תוכנת מחשב, ממשק תוכנה, סרגל כלים 
ויישומים להפצה של תוכנות מחשב, גרפיקה ויישומים ניידים 
לחיזוק מעורבות משתמשים ביישומים ניידים; תוכנת מחשב, 
ממשק תוכנה, סרגל כלים ויישומים למתן המלצות מותאמות 

אישית בקשר עם תוכנות מחשב, סרגלי כלים ויישומים הניתנים 
להורדה; תוכנת מחשב, ממשק תוכנה, סרגל כלים, גרפיקה 

ויישומים ליצירה וקידום של הפצה, הורדה והתקנה של תוכנות 
מחשב, סרגלי כלים, גרפיקה ויישומים ניידים; פיתוח ערכות 
פיתוח תוכנה להתאמה אישית של יישומים ניידים; תוכנת 

מחשב לשילוב והטמעה של רכיבי תוכנה, סרגלי כלים, קבצים 
וגרפיקה בתוכנות מחשב וביישומים ניידים; תכנת מחשב, 

ממשק תוכנה ויישומים לגישה וניהול מרחוק של תוכנות מחשב 
ויישומים ניידים; תוכנת מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, 
סרגלי כלים ויישומים ניידים להפצה, הצבה והתאמה אישית של 
תוכן פרסומי וגרפיקה בתוכנות מחשב, בסרגלי כלים וביישומים 
ניידים; תוכנת מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי 
כלים, גרפיקה ויישומים ניידים לקידום מעורבות על-ידי 

משתמשים ביישומים ניידים ובתוכנות מחשב; תוכנות מחשב, 
רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים 
למתן המלצות מותאמות אישית על תוכנות מחשב ויישומים 
ניידים; תוכנת מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי 
כלים ויישומים ניידים לסריקה, ניטור, איסוף, עיבוד, ניתוח, 

שידור, שיתוף והצגה של נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים 
סטטיסטיים על-ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב והתקנים 

ניידים המחוברים לרשת; הנכללים כולם בסוג 9.                    
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Class: 35 סוג: 35

Business information services, namely, provision of 
information in connection with computer software, 
toolbars, mobile applications, distribution and 
facilitation of computer software and mobile 
applications; business management services for 
technology and software businesses; computer 
software and mobile applications advertising 
services; online advertising of software goods and 
services; marketing and promotional services of 
downloadable software and mobile applications; 
presentation of software goods and services for 
computers and mobile devices, on software platforms 
and interfaces; market surveys; analysis of 
advertisements and publications and response 
thereto; computerized database management and 
electronic file and data management; electronic 
storage and retrieval of documents, data, files, 
images, audio and video; collection, processing, 
analysis and presentation of consumption and use 
data with respect to software goods or services for 
computers and mobile devices; consultancy, advisory 
and information services with respect to thus goods 
and services; all included in Class 35.

שירותי מידע עסקי, הינו, אספקת מידע בקשר לתוכנות מחשב, 
סרגלי כלים, יישומים ניידים, הפצה וקידום של תוכנות מחשב 
ויישומים ניידים; שירותי ניהול עסקים עבור עסקי טכנולוגיה 

ותוכנה; שירותי פרסום תוכנה ויישומים ניידים; פרסום מקוון של 
מוצרי ושירותי תוכנה; שירותי שיווק וקידום מכירות של תוכנות 

ויישומים ניידים להורדה; הצגה של מוצרי ושירותי תוכנה 
למחשבים ולהתקנים ניידים, על-גבי פלטפורמות וממשקי 

תוכנה; חקר שווקים; ניתוח של פרסומות ופרסומים ותגובות 
לאלה; ניהול מאגר מידע ממוחשב וניהול קבצים ונתונים 

אלקטרוניים; אחסון ואחזור אלקטרוניים של מסמכים, נתונים, 
קבצים, תמונות, שמע, וידאו; שירותים לאיסוף, עיבוד, ניתוח 
והצגת נתוני צריכה ושימוש בקשר למוצרי או שירותי תוכנה 
עבור מחשבים והתקנים ניידים; שירותי ייעוץ, עצה ומידע 

הקשורים במוצרים ושירותים כאמור; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 42 סוג: 42

Design and Development of computer software, 
software interfaces, mobile applications and toolbars 
for download and installation of computer software 
and mobile applications; Development of software 
development kits for customization of mobile 
application; design and development of computer 
software, software interfaces, integrable software 
components, toolbars and mobile applications; 
design and development of computer software, 
software interfaces, integrable software components, 
toolbars and mobile applications for integrating and 
implementing software components, files and 
graphics in computer software and in mobile 
applications; design and development of computer 
software, software interfaces, integrable software 
components, toolbars and mobile applications for 
facilitating engagement by users of computer 
software and in mobile applications; design and
development of computer software, software 
interfaces, integrable software components, toolbars 
and mobile applications for downloadable computer 
software, toolbars, graphics and mobile applications; 
design and development of computer software, 
software interfaces, integrable software components, 
toolbars and mobile applications for the placement 
and customization of recommendations and 
advertisements; design and development of 
computer software, software interfaces, integrable 
software components, toolbars and mobile 
applications for creating and facilitating download 
and installation of computer software, toolbars, 
graphics and mobile applications; design and 
development of online software interfaces for 
monitoring, management and facilitating 
advertisements in computer software, in toolbars and 
in mobile applications by remote access to computing 
devices and to mobile devices; improvement, 
maintenance and support for computer software and 
mobile applications; design and development of 
online software interfaces for management and 

עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, יישומים ניידים 
וסרגלי כלים להורדת והתקנת תוכנות מחשב ויישומים ניידים; 
פיתוח ערכות פיתוח תוכנה להתאמה אישית של יישומים 
ניידים; עיצוב ופיתוח תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, רכיבי 
תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים; עיצוב, 
פיתוח תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, רכיבי תוכנה הניתנים 

לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים לשילוב והטמעה של רכיבי 
תוכנה, קבצים וגרפיקה בתוכנות מחשב וביישומים ניידים; 

עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, 
סרגלי כלים ויישומים ניידים לקידום מעורבות על-ידי משתמשים 
בתוכנות מחשב וביישומים ניידים עבור תוכנות מחשב, סרגלי 
כלים, גרפיקה ויישומים ניידים הניתנים להורדה; עיצוב ופיתוח 
של תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, רכיבי תוכנה הניתנים 

לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים להצבה והתאמה אישית 
של המלצות ופרסומות; עיצוב ופיתוח תוכנות מחשב, ממשקי 
תוכנה, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי כלים ויישומים 
ניידים ליצירה וקידום של הורדה והתקנה של תוכנות מחשב, 
סרגלי כלים, גרפיקה ויישומים ניידים; עיצוב ופיתוח של ממשקי 
תוכנה מקוונים לניטור, ניהול וקידום פרסומות בתוכנות מחשב, 
בסרגלי כלים וביישומים ניידים על ידי גישה מרחוק להתקני 
מחשוב ולהתקנים ניידים; שיפור, תחזוקה ותמיכה לתוכנות 
מחשב ויישומים למכשירים ניידים; עיצוב ופיתוח של ממשקי 
תוכנה מקוונים לניהול וקביעת תצורה של תוכנות מחשב 

ויישומים ניידים, ולניטור נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים 
סטטיסטיים, על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב ולהתקנים 
ניידים המחוברים לרשת; שירותי תוכנה להעשרה ושיפור של 

גרפיקה ושיח בתקשורת ובתכתובות מקוונות, לרבות פרצופונים 
עבור שיחוח מקוון; שירותים לאיתור, אחזור וניתוח מידע מקוון, 
לרבות מנועי חיפוש מותאמים אישית להשגת מידע באמצעות 
רשתות תקשורת אלקטרוניות; אספקת תוכנות מחשב, יישומים, 
גרפיקה וסרגלי כלים עבור משתמשים, מפרסמים ומפתחים; 
מתן מנוע חיפוש לקבלת נתונים להפקת, מציאת, התאמה 

אישית, יצירת וארגון תוכן אלקטרוני, תוכן משתמשים ופרסום 
לתוכנות מחשב ויישומים ניידים; תוכנה כשירות להורדה 
והתקנה של תוכנות מחשב, סרגלי כלים ויישומים ניידים, 

לעיצוב, התאמה אישית, קידום הכנסות כספיות (מגנטיזציה), 
פיתוח ופריסה של תוכנות מחשב, סרגלי כלים ויישומים ניידים, 
ממשקים, פלטפורמות, תוכניות להתקנת תוכנה, כלי תוכנה, 
גרפיקה ותהליכים, לגישה וניהול מרחוק של תוכנות מחשב 
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configuration of computer software and mobile 
applications, and for monitoring technical data, usage 
data or statistical data, be remote access to 
computing devices and to mobile devices connected 
to a network; computer software services for 
enriching and improving graphics and discourse in 
online communications and correspondences, 
including emoticons for online chat; online 
information search, retrieval and analytics services, 
including customized search engines for obtaining 
information via electronic communication networks; 
providing computer software, applications, graphics 
and toolbars for users, publishers and developers; 
providing a search engine for obtaining data for 
producing, locating, customizing, creating and 
organizing electronic content, user content and 
advertising for computer software and mobile 
applications; software as a service (SaaS) for 
download and installation of computer software, 
toolbars and mobile applications, for design, 
customization, facilitating monetization, development 
and deployment of computer software, toolbars and 
mobile applications, interfaces, platforms, installer 
programs, software tools, graphics and processes, 
for remote access and management of computer 
software and mobile 
applications, and for scanning, monitoring, collecting, 
processing, analyzing, transmitting, sharing and 
presenting technical data, usage data or statistical 
data by remote access to computing devices and 
mobile devices connected to a network; research and 
analytics services regarding download, installation 
and use of computer software and mobile 
applications; development of software as a service 
(SaaS) that is used for distribution and download of 
software and mobile applications, used for design 
and customization of mobile applications, software 
tools and processes, for remote access and 
management of mobile applications, and also for 
scanning, monitoring, collecting, processing, 
analyzing, transmitting, sharing and presenting 
technical data, usage data or statistical data by 
remote access to mobile devices connected to a 
network; services of research and analytics of data 
regarding distribution, download, installation and use 
of computer software and mobile applications; online 
software interface for monitoring technical data, 
usage data or statistical data by remote access to 
computing devices and mobile devices connected to 
a network; online software interface for management 
and configuration of computer software, toolbars and 
mobile applications by remote access to devices 
connected to a network; online software interface for 
monitoring, management and facilitating 
advertisements in computer software, in toolbars and 
in mobile applications by remote access to computing 
devices and to mobile devices connected to a 
network; electronic storage and retrieval of 
documents, data, files, images, audio and video; all 
included in Class 42. 

ויישומים ניידים, ולסריקה, ניטור, איסוף, עיבוד, ניתוח, שידור, 
שיתוף והצגה של נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים 
סטטיסטיים על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב ולהתקנים 

ניידים המחוברים לרשת; שירותי מחקר וניתוח בנוגע להורדה, 
התקנה ושימוש בתוכנות מחשב ויישומים ניידים; פיתוח של 

תוכנה כשירות המשמשת להפצה והורדה של תוכנות ויישומים 
ניידים, לעיצוב והתאמה אישית של יישומים ניידים, כלי תוכנה 

ותהליכים, לגישה וניהול מרחוק של יישומים ניידים, וכן 
לסריקה, ניטור, איסוף, עיבוד, ניתוח, שידור, שיתוף והצגה של 
נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים סטטיסטיים על ידי גישה 

מרחוק להתקנים ניידים המחוברים לרשת; שירותי מחקר 
וניתוח מידע בנוגע להפצה, הורדה, התקנה ושימוש בתוכנות 
מחשב ויישומים ניידים; ממשק תוכנה מקוון לניטור נתונים 

טכניים, נתוני שימוש או נתונים סטטיסטיים על ידי גישה מרחוק 
להתקני מחשוב והתקנים ניידים המחוברים לרשת; ממשק 

תוכנה מקוון לניהול וקביעת תצורה של תוכנות מחשב, סרגלי 
כלים ויישומים ניידים על ידי גישה מרחוק להתקנים המחוברים 
לרשת; ממשק תוכנה מקוון לניטור, ניהול וקידום של פרסומות 
בתוכנות מחשב, בסרגלי כלים וביישומים ניידים על ידי גישה 
מרחוק להתקני מחשוב ולהתקנים ניידים המחוברים לרשת; 
אחסון ואיחזור אלקטרוניים של מסמכים, נתונים, קבצים, 

תמונות, שמע, וידאו; הנכללים כולם בסוג 42.                        
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Ownersבעלים

Name: IronSource  Ltd. שם: איירונסורס בע"מ

Address: Lilinblum 28, Tel Aviv, Israel כתובת : לילינבלום 28, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Bar Kochva St., Bnei Barak, 5126002, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : רח' בר כוכבא 23 (V Tower), בני ברק, 5126002, 
ישראל
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IRONSOURCE

Trade Mark No. 263039 מספר סימן

Application Date 16/02/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1239718 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ז חשון תשע"ו - 39829/10/2015



Class: 9 סוג: 9

Computer software, software interface, toolbar and 
applications for software downloads and installations; 
computer software, software interface, toolbar and 
applications for distribution of downloadable 
computer software, graphics and mobile applications 
to strengthen user engagement of mobile 
applications, software interface, toolbar and 
applications for providing customized 
recommendations in connection with downloadable 
computer software, toolbars and applications; 
computer software, software interface, toolbar, 
graphics and applications for creating and facilitating 
distribution, download and installation of computer 
software, toolbars, graphics and mobile applications; 
Development of software development kits for 
customization of mobile application; computer 
software for integrating and implementing software 
components, toolbars, files and graphics in computer 
software and mobile applications; computer software, 
software interface and applications for remote access 
and management of computer software and mobile 
applications; computer software, integrable software 
components, toolbars and mobile applications for the 
distribution, placement and customization of 
advertising content and graphics in computer 
software, in toolbars and in mobile applications; 
computer software, integrable software components, 
toolbars, graphics and mobile applications for 
facilitating engagement by users of mobile 
applications and computer software; computer 
software, integrable software components, toolbars 
and mobile applications for providing personalized 
recommendations on computer software and mobile 
applications; computer software, integrable software 
components, toolbars and mobile applications for 
scanning, monitoring, collecting, processing, 
analyzing, transmitting, sharing and presenting 
technical data, usage data or statistical data by 
remote access to computing devices and mobile 
devices connected to a network; online software 
interface for monitoring technical data, usage data or 
statistical data by remote access to computing 
devices and mobile devices connected to a network; 
online software interface for management and 
configuration of computer software, toolbars and 
mobile applications by remote access to devices 
connected to a network; online software interface for 
monitoring, management and facilitating 
advertisements in computer software, in toolbars and 
in mobile applications by remote access to computing 
devices and to mobile devices connected to a 
network; all included in Class 9. 

תוכנת מחשב, ממשק תוכנה, סרגל כלים ויישומים להורדה 
והתקנה של תוכנה; תוכנת מחשב, ממשק תוכנה, סרגל כלים 
ויישומים להפצה של תוכנות מחשב, גרפיקה ויישומים ניידים 
לחיזוק מעורבות משתמשים ביישומים ניידים; תוכנת מחשב, 
ממשק תוכנה, סרגל כלים ויישומים למתן המלצות מותאמות 

אישית בקשר עם תוכנות מחשב, סרגלי כלים ויישומים הניתנים 
להורדה; תוכנת מחשב, ממשק תוכנה, סרגל כלים, גרפיקה 

ויישומים ליצירה וקידום של הפצה, הורדה והתקנה של תוכנות 
מחשב, סרגלי כלים, גרפיקה ויישומים ניידים; פיתוח ערכות 
פיתוח תוכנה להתאמה אישית של יישומים ניידים; תוכנת 

מחשב לשילוב והטמעה של רכיבי תוכנה, סרגלי כלים, קבצים 
וגרפיקה בתוכנות מחשב וביישומים ניידים; תכנת מחשב, 

ממשק תוכנה ויישומים לגישה וניהול מרחוק של תוכנות מחשב 
ויישומים ניידים; תוכנת מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, 
סרגלי כלים ויישומים ניידים להפצה, הצבה והתאמה אישית של 
תוכן פרסומי וגרפיקה בתוכנות מחשב, בסרגלי כלים וביישומים 
ניידים; תוכנת מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי 
כלים, גרפיקה ויישומים ניידים לקידום מעורבות על-ידי 

משתמשים ביישומים ניידים ובתוכנות מחשב; תוכנות מחשב, 
רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים 
למתן המלצות מותאמות אישית על תוכנות מחשב ויישומים 
ניידים; תוכנת מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי 
כלים ויישומים ניידים לסריקה, ניטור, איסוף, עיבוד, ניתוח, 

שידור, שיתוף והצגה של נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים 
סטטיסטיים על-ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב והתקנים 

ניידים המחוברים לרשת; הנכללים כולם בסוג 9.                    
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Class: 35 סוג: 35

Business information distribution services regarding 
computer software, toolbars and mobile applications; 
distribution, marketing and promotion of computer 
software and mobile applications; business 
management services for technology and software 
businesses; computer software and mobile 
applications advertising services; marketing and 
promotional services of downloadable software and 
mobile applications; presentation of software goods 
and services for computers and mobile devices, on 
software platforms and interfaces; market surveys; 
analysis of advertisements and publications and 
response thereto; computerized database 
management and electronic file and data 
management; collection, processing, analysis and 
presentation of consumption and use data with 
respect to software goods or services for computers 
and mobile devices; consultancy, advisory, and 
information services with respect to thus goods and 
services; product marketing and distribution 
regarding computer software, toolbars and mobile 
applications; providing client information regarding 
internet users; all included in Class 35. 

שירותי הפצת מידע עסקי לגבי תוכנות מחשב, סרגלי כלים 
ויישומים ניידים; הפצה, שיווק וקידום של תוכנות מחשב 

ויישומים ניידים; שירותי ניהול עסקים עבור עסקי טכנולוגיה 
ותוכנה; שירותי פרסום עבור תוכנות ויישומים ניידים; פרסום 
מקוון של מוצרי ושירותי תוכנה; שירותי שיווק וקידום מכירות 
של תוכנות ויישומים ניידים להורדה; הצגה של מוצרי ושירותי 
תוכנה למחשבים והתקנים ניידים, על גבי פלטפורמות וממשיק 
תוכנה; סקרי שוק; ניתוח של פרסומות ופרסומים ותגובות 
לאלה; ניהול מאגר מידע ממוחשב וניהול קבצים ונתונים 

אלקטרוניים; שירותים לאיסוף, עיבוד, ניתוח והצגת נתוני צריכה 
ושימוש בקשר למוצרי או שריותי תוכנה עבור מחשבים 

והתקנים ניידים; שירותי ייעוץ, עצה ומידע הקשורים במוצרים 
ושירותים כאמור; שיווק מסחרי והפצה לגבי תוכנות מחשב, 
סרגלי כלים ויישומים ניידים; אספקת מידע ללקוחות בנוגע 

למשתמשי רשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 42 סוג: 42

Design and Development of computer software, 
software interfaces, mobile applications and toolbars 
for download and installation of computer software 
and mobile applications; Development of software 
development kits for customization of computer 
software, toolbars, graphics and mobile applications; 
design, development and distribution of computer 
software, software interfaces, integrable software 
components, toolbars and mobile applications for the 
distribution, placement and customization of 
recommendations and advertisements; design, 
development and distribution of computer software, 
software interfaces, integrable software components, 
toolbars and mobile applications for creating and 
facilitating distribution, download and installation of 
computer software, toolbars, graphics and mobile 
applications; design and development of online 
software interfaces for monitoring, management and 
facilitating advertisements in computer software, in 
toolbars and in mobile applications by remote access 
to computing devices and to mobile devices; 
improvement, maintenance and support for computer 
software and mobile applications; design and 
development of online software interfaces for 
management and configuration of computer software 
and  mobile applications, and for monitoring technical 
data, usage data or statistical data, by remote access 
to computing devices and to mobile devices 
connected to a network; computer software services 
for enriching and improving graphics andmobile 
application; design and development of computer 
software, software interfaces, integrable software 
components, toolbars and mobile applications; 
design and development of computer software, 
software interfaces, integrable software components, 
toolbars and mobile applications for integrating and 
implementing software components, files and 
graphics in computer software and in mobile 
applications; design and development of computer 
software, software interfaces, integrable software 

עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, יישומים ניידים 
וסרגלי כלים להורדת והתקנת תוכנות מחשב ויישומים ניידים; 
פיתוח ערכות פיתוח תוכנה להתאמה אישית של יישומים 
ניידים; עיצוב ופיתוח תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, רכיבי 
תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים; עיצוב, 
פיתוח תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, רכיבי תוכנה הניתנים 

לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים לשילוב והטמעה של רכיבי 
תוכנה, קבצים וגרפיקה בתוכנות מחשב וביישומים ניידים; 

עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, 
סרגלי כלים ויישומים ניידים לקידום מעורבות על-ידי משתמשים 
בתוכנות מחשב וביישומים ניידים עבור תוכנות מחשב, סרגלי 
כלים, גרפיקה ויישומים ניידים הניתנים להורדה; עיצוב ופיתוח 
של תוכנות מחשב, ממשקי תוכנה, רכיבי תוכנה הניתנים 

לשילוב, סרגלי כלים ויישומים ניידים להצבה והתאמה אישית 
של המלצות ופרסומות; עיצוב ופיתוח תוכנות מחשב, ממשקי 
תוכנה, רכיבי תוכנה הניתנים לשילוב, סרגלי כלים ויישומים 
ניידים ליצירה וקידום של הורדה והתקנה של תוכנות מחשב, 
סרגלי כלים, גרפיקה ויישומים ניידים; עיצוב ופיתוח של ממשקי 
תוכנה מקוונים לניטור, ניהול וקידום פרסומות בתוכנות מחשב, 
בסרגלי כלים וביישומים ניידים על ידי גישה מרחוק להתקני 
מחשוב ולהתקנים ניידים; שיפור, תחזוקה ותמיכה לתוכנות 
מחשב ויישומים למכשירים ניידים; עיצוב ופיתוח של ממשקי 
תוכנה מקוונים לניהול וקביעת תצורה של תוכנות מחשב 

ויישומים ניידים, ולניטור נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים 
סטטיסטיים, על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב ולהתקנים 
ניידים המחוברים לרשת; שירותי תוכנה להעשרה ושיפור של 

גרפיקה ושיח בתקשורת ובתכתובות מקוונות, לרבות פרצופונים 
עבור שיחוח מקוון; שירותים לאיתור, אחזור וניתוח מידע מקוון, 
לרבות מנועי חיפוש מותאמים אישית להשגת מידע באמצעות 
רשתות תקשורת אלקטרוניות; אספקת תוכנות מחשב, יישומים, 
גרפיקה וסרגלי כלים עבור משתמשים, מפרסמים ומפתחים; 
מתן מנוע חיפוש לקבלת נתונים להפקת, מציאת, התאמה 

אישית, יצירת וארגון תוכן אלקטרוני, תוכן משתמשים ופרסום 
לתוכנות מחשב ויישומים ניידים; תוכנה כשירות להורדה 
והתקנה של תוכנות מחשב, סרגלי כלים ויישומים ניידים, 

לעיצוב, התאמה אישית, קידום הכנסות כספיות (מגנטיזציה), 
פיתוח ופריסה של תוכנות מחשב, סרגלי כלים ויישומים ניידים, 
ממשקים, פלטפורמות, תוכניות להתקנת תוכנה, כלי תוכנה, 
גרפיקה ותהליכים, לגישה וניהול מרחוק של תוכנות מחשב 
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components, toolbars and mobile applications for 
facilitating engagement by users of computer 
software and in mobile applications; design and 
development of computer software, software 
interfaces, integrable software components, toolbars 
and mobile applications for downloadable computer 
software, toolbars, graphics and mobile applications; 
design and development of computer software, 
software interfaces, integrable software components, 
toolbars and mobile applications for the placement 
and customization of recommendations and 
advertisements; design and development of 
computer software, software interfaces, integrable 
software components, toolbars and mobile 
applications for creating and facilitating download 
and installation of computer software, toolbars, 
graphics and mobile applications; design and 
development of online software interfaces for 
monitoring, management and facilitating 
advertisements in computer software, in toolbars and 
in mobile applications by remote access to computing 
devices and to mobile devices; improvement, 
maintenance and support for computer software and 
mobile applications; design and development of 
online software interfaces for management and 
configuration of computer software and mobile 
applications, and for monitoring technical data, usage 
data or statistical data, be remote access to 
computing devices and to mobile devices connected 
to a network; computer software services for 
enriching and improving graphics and discourse in 
online communications and correspondences, 
including emoticons for online chat; online 
information search, retrieval and analytics services, 
including customized search engines for obtaining 
information via electronic communication networks; 
providing computer software, applications, graphics 
and toolbars for users, publishers and developers; 
providing a search engine for obtaining data for 
producing, locating, customizing, creating and 
organizing electronic content, user content and 
advertising for computer software and mobile 
applications; software as a service (SaaS) for 
download and installation of computer software, 
toolbars and mobile applications, for design, 
customization, facilitating monetization, development 
and deployment of computer software, toolbars and 
mobile applications, interfaces, platforms, installer 
programs, software tools, graphics and processes, 
for remote access and management of computer 
software and mobile applications, and for scanning, 
monitoring, collecting, processing, analyzing, 
transmitting, sharing and presenting technical data, 
usage data or statistical data by remote access to 
computing devices and mobile devices connected to 
a network; research and analytics services regarding 
download, installation and use of computer software 
and mobile applications; online software interface for 
monitoring technical data, usage data or statistical 
data by remote access to computing devices and 
mobile devices connected to a network; online 
software interface for management and configuration 
of computer software, toolbars and mobile 
applications by remote access to devices connected 
to a network; online software interface for monitoring, 
management and facilitating advertisements in 
computer software, in toolbars and in mobile 

ויישומים ניידים, ולסריקה, ניטור, איסוף, עיבוד, ניתוח, שידור, 
שיתוף והצגה של נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים 
סטטיסטיים על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב ולהתקנים 

ניידים המחוברים לרשת; שירותי מחקר וניתוח בנוגע להורדה, 
התקנה ושימוש בתוכנות מחשב ויישומים ניידים; ממשק תוכנה 
מקוון לניטור נתונים טכניים, נתוני שימוש או נתונים סטטיסטיים 
על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב והתקנים ניידים המחוברים 
לרשת; ממשק תוכנה מקוון לניהול וקביעת תצורה של תוכנות 

מחשב, סרגלי כלים ויישומים ניידים על ידי גישה מרחוק 
להתקנים המחוברים לרשת; ממשק תוכנה מקוון לניטור, ניהול 
וקידום של פרסומות בתוכנות מחשב, בסרגלי כלים וביישומים 
ניידים על ידי גישה מרחוק להתקני מחשוב ולהתקנים ניידים 
המחוברים לרשת; אחסון ואיחזור אלקטרוניים של מסמכים, 

נתונים, קבצים, תמונות, שמע, וידאו; הנכללים כולם בסוג 42.   
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Ownersבעלים

Name: IronSource  Ltd. שם: איירונסורס בע"מ

Address: Lilinblum 28, Tel Aviv, Israel כתובת : לילינבלום 28, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Bar Kochva St., Bnei Barak, 5126002, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : רח' בר כוכבא 23 (V Tower), בני ברק, 5126002, 
ישראל

applications by remote access to computing devices 
and to mobile devices connected to a network; 
electronic storage and retrieval of documents, data, 
files, images, audio and video; all included in Class 
42. 
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Trade Mark No. 263050 מספר סימן

Application Date 13/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ricxa Trading Software Development LTD. שם: ריקסה פיתוח תוכנות מסחר בע"מ

Address: 6 Habonim st, Ramat- Gan, Israel כתובת : הבונים 6, אצל טאגו אסטרטגיות מסחר והשקעות 
בע"מ., רמת גן, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronen Schein legal practic company

Address: 76 Ibn Gavirol st, P.O.B. 16106, Tel Aviv, 
6116002, Israel

שם: רונן שיין חברה לעריכת דין

כתובת : אבן גבירול 76, ת.ד. 16106, תל אביב, 6116002, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software enabling technical analysis and 
trading in capital markets.

תוכנת מחשב לניתוח טכני ומסחר בשוק ההון.                       
                                                      

Class: 42 סוג: 42

computer software development enabling technical 
analysis and trading in capital markets; development 
of software updates and services regarding the 
software.

פיתוח תוכנת מחשב לניתוח טכני ומסחר בשוק ההון; פיתוח 
עדכונים לתוכנה ומתן שירותים בגינה.                                   
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Trade Mark No. 263065 מספר סימן

Application Date 17/02/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; Anti-sweat underwear; 
Aprons [clothing]; Ascots; 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]; Bodices [lingerie]; Boot 
uppers; Boots; Boots for sports; Brassieres; 
Breeches for wear; Camisoles; Cap peaks; Caps 
[headwear]; Chasubles; Clothing; Clothing for 
gymnastics; Clothing of imitations of leather; Clothing 
of leather; Coats; Collar protectors; Combinations 
[clothing]; Corselets; Corsets [underclothing]; Cuffs; 
Cyclists' clothing; Detachable collars; Dress shields; 
Dresses; Dressing gowns; Ear muffs [clothing]; 
Esparto shoes or sandals; Fishing vests; Fittings of 
metal for footwear; Football boots; Footmuffs, not 
electrically heated; Footwear; Footwear uppers; Fur 
stoles; Furs [clothing]; Gabardines [clothing]; Gaiter 
straps; Galoshes; Garters; Girdles; Gloves [clothing]; 
Gymnastic shoes; Half-boots; Hat frames [skeletons]; 
Hats; Headbands [clothing]; Headgear for wear; 
Heelpieces for footwear; Heelpieces for stockings; 
Heels; Hoods [clothing]; Hosiery; Inner soles; Jackets 
[clothing]; Jerseys [clothing]; Jumper dresses; 
Knitwear [clothing]; Lace boots; Layettes [clothing]; 
Leg warmers; Leggings [trousers]; Liveries; Maniples; 
Mantillas; Masquerade costumes; Miters [hats]; 
Mittens; Money belts [clothing]; Motorists' clothing; 
Muffs [clothing]; Neckties; Non-slipping devices for 
footwear; Outerclothing; Pants; Paper clothing; Paper 
hats [clothing]; Parkas; Pelerines; Pelisses; 
Petticoats; Pocket squares; Pockets for clothing; 
Ponchos; Pullovers; Pyjamas; Ready-made clothing; 
Ready-made linings [parts of clothing]; Sandals; 
Saris; Sarongs; Sashes for wear; Scarfs; Shawls; 
Shirt fronts; Shirt yokes; Shirts; Shoes; Short-sleeve 
shirts; Shoulder wraps; Shower caps; Singlets; Ski 
boots; Ski gloves; Skirts; Skorts; Skull caps; Sleep 
masks; Slippers; Slips [undergarments]; Smocks; 
Sock suspenders; Socks; Soles for footwear; Spats; 
Sports shoes; Stocking suspenders; Stockings; Studs 
for football boots; Stuff jackets [clothing]; Suits; 
Suspenders; Sweat-absorbent stockings; Sweaters; 
Swimsuits; Teddies [undergarments]; Tee-shirts; 
Tights; Tips for footwear; Togas; Top hats; Topcoats; 
Trousers; Turbans; Underpants; Underwear; 
Uniforms; Veils [clothing]; Vests; Visors [headwear]; 
Waterproof clothing; Welts for footwear; Wet suits for 
water-skiing; Wimples; Wooden shoes; all included in 
class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; תחתונים נגד זיעה; סינרים [ביגוד]; 
עניבות; מכנסי תינוקות [ביגוד]; בנדנות [מטפחות]; חלוקי 

אמבט; סנדלי אמבט; נעלי אמבט; כובעי רחצה; בגדי ים; בגדי 
חוף; נעלי חוף; חגורות [ביגוד]; כומתות; סינריות, לא מנייר; 

צעיפי נוצות ; מחוך [ההלבשה תחתונה]; מגביהי מגף; מגפיים; 
מגפי ספורט; חזיות; מכנסיים ללבישה; תחתוניות; פסגות 

כובעים; כובעים [כיסויי ראש]; גלימות; ביגוד; בגדי התעמלות; 
ביגוד של חיקויי עור; ביגוד מעור; מעילים; מגני צווארון; צירופים 
[ביגוד]; מחוכים; מחוכים [לבנים]; חפתים; בגדי רוכבי אופניים; 
צווארונים נתיקים; מגני שמלה; שמלות; חלוקי בית; כיסויי 

אוזניים [ביגוד]; נעליים או סנדלי אספדריל; אפודי דייג; אביזרי 
מתכת לנעליים; מגפי כדורגל; כיסויי כף-רגל, אינו מחומם 

בחשמל; הנעלה; הנעלה עליונית; גלימות פרווה; פרוות [ביגוד]; 
גברדין [ביגוד]; רצועות חותלת; ערדליים; ביריות; מחוכים; 
כפפות [ביגוד]; נעלי התעמלות; חצי מגפיים; מסגרות כובע 

[שלדים]; כובעים; סרטי ראש [ביגוד]; כיסויי ראש ללבוש; פיסות 
עקב להנעלה; פיסות עקב לגרביים; עקבים; ברדסים [ביגוד]; 

לבנים; מדרסים; ז'קטים [ביגוד]; גופיות [ביגוד]; שמלות אפודה; 
סריגים [ביגוד]; מגפי תחרה; מערכות פריטים לתינוקות [ביגוד]; 

מחממי רגליים; חותלות [מכנסיים]; בגדי שרד; חתיכת בד 
הנתלית על הזרוע; מטפחות; תחפושות; מצנפות [כובעים]; 
כפפות; חגורות כסף [ביגוד]; ביגוד נהגים; ידוניות [ביגוד]; 

עניבות; התקנים מונעי החלקה לנעליים; ביגוד חוץ; מכנסיים; 
ביגוד נייר; כובעי נייר [ביגוד]; אנוראקים; שכמיות; מעילי פרווה; 
תחתוניות; ריבועי כיס; כיסים לביגוד; פונצ'ו; סוודרים; פיג'מות; 
ביגוד מוכן מראש; רפידות מוכנות מראש [חלקים של ביגוד]; 
סנדלים; סארי; סארונגים; אבנטים ללבוש; צעיפים; שלים; 
חזיתות חולצה; חולצות עורפיות; חולצות; נעליים; חולצות 

קצרות שרוול; עוטפי כתף; כובעי מקלחת; בגד גוף; מגפי סקי; 
כפפות סקי; חצאיות; חצאיות-מכנס; כובעי גרב; מסכות שינה; 
נעלי בית; תחתוניות [הלבשה תחתונה]; חלוקים; ביריות גרב; 
גרביים; סוליות לנעליים; חותלות; נעלי ספורט; ביריות גרביונים; 

גרביונים; נעצים למגפי כדורגל; מעילים ממולאים [ביגוד]; 
חליפות; שלייקעס; גרביים סופגי זיעה; סוודרים; בגדי ים; 

דובונים [הלבשה תחתונה]; חולצות טריקו; גרביונים; עקבים 
לנעליים; טוגות; מגבעות; מעילים עליונים; מכנסיים; טורבנים; 
תחתונים; הלבשה תחתונה; מדים; רעלות [ביגוד]; ווסטים; 

מצחיות [כיסויי ראש]; ביגוד עמיד במים; רכיבי הנעלה; חליפות 
אטומות למים לסקי מים; מטפחות לכיסוי ראש; נעלי עץ; 

הנכללים כולם בסוג 25.                                                     
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Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; Gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; Decorations for 
Christmas trees; Air pistols [toys]; Amusement 
machines, automatic and coin-operated; Apparatus 
for games; Appliances for gymnastics; Arcade video 
game machines; Archery implements; Artificial fishing 
bait; Artificial snow for Christmas trees; Ascenders 
[mountaineering equipment]; Backgammon games; 
Bags especially designed for skis and surfboards; 
Balls for games; Bar-bells; Baseball gloves; Batting 
gloves [accessories for games]; Bells for Christmas 
trees; Billiard balls; Billiard cue tips; Billiard cues; 
Billiard markers; Billiard table cushions; Billiard 
tables; Bingo cards; Bite indicators [fishing tackle]; 
Bite sensors [fishing tackle]; Bladders of balls for 
games; Board games; Bob-sleighs; Body boards; 
Body-building apparatus; Bowling apparatus and 
machinery; Bows for archery; Boxing gloves; Building 
blocks [toys]; Building games; Butterfly nets; 
Camouflage screens [sports articles]; Candle holders 
for Christmas trees; Caps for pistols [toys]; Chalk for 
billiard cues; Checkerboards; Checkers [games]; 
Chess games; Chessboards; Chips for gambling; 
Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic 
material; Clay pigeon traps; Clay pigeons [targets]; 
Climbers' harness; Coin-operated billiard tables; 
Confetti; Conjuring apparatus; Controllers for game 
consoles; Cosaques [toy fireworks]; Counters [discs] 
for games; Creels [fishing traps]; Cricket bags; Cups 
for dice; Darts; Detonating caps [toys]; Dice; 
Discuses for sports; Divot repair tools [golf 
accessories]; Dolls; Dolls' beds; Dolls' clothes; Dolls' 
feeding bottles; Dolls' houses; Dolls' rooms; 
Dominoes; Edges of skis; Elbow guards [sports 
articles]; Electronic targets; Exercisers [expanders]; 
Fairground ride apparatus; Fencing gloves; Fencing 
masks; Fencing weapons; Fish hooks; Fishing tackle; 
Flippers for swimming; Floats for fishing; Flying discs 
[toys]; Games; Gaming machines for gambling; 
Gloves for games; Golf bags, with or without wheels; 
Golf clubs; Golf gloves; Gut for fishing; Gut for 
rackets; Hang gliders; Harness for sailboards; 
Harpoon guns [sports articles]; Hockey sticks; 
Horseshoe games; Hunting game calls; Ice skates; 
In-line roller skates; Jigsaw puzzles; Kaleidoscopes; 
Kite reels; Kites; Knee guards [sports articles]; 
Landing nets for anglers; Lines for fishing; Lures for 
hunting or fishing; Machines for physical exercises; 
Mah-jong; Marbles for games; Masts for sailboards; 
Men's athletic supporters [sports articles]; Mobiles 
[toys]; Nets for sports; Ninepins; Novelties for parties, 
dances [party favors, favours]; Ornaments for 
Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery; Pachinkos; Paintball guns [sports 
apparatus]; Paintballs [ammunition for paintball guns] 
[sports apparatus]; Paper party hats; Paragliders; 
Parlor games; Piñatas; Play balloons; Playing balls; 
Playing cards; Plush toys; Poles for pole vaulting; 
Portable games with liquid crystal displays; Practical 
jokes [novelties]; Protective paddings [parts of sports 
suits]; Punching bags; Puppets; Quoits; Rackets; 
Radio-controlled toy vehicles; Rattles [playthings]; 
Reels for fishing; Ring games; Rocking horses; Rods 
for fishing; Roller skates; Rollers for stationary 
exercise bicycles; Rosin used by athletes; Roulette 
wheels; Sailboards; Scale model kits [toys]; Scale 

משחקים וצעצועים; חפצי התעמלות וספורט שלא כלולים 
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; אקדחי אויר 
[צעצועים]; מכונות שעשועים, אוטומטיות והמופעלות ע"י 

מטבעות; מכשירים לצעצועים; מכשירים להתעמלות; מכונות 
משחקי וידאו ארקייד; כלי חץ וקשת; פיתיון דיג מלאכותי; שלג 
מלאכותי לעצי חג המולד; תפס מתכת [ציוד טיפוס הרים]; 

משחקי שש-בש; תיקים המעוצבים במיוחד למגלשיים וגלשנים; 
כדורים למשחקים; משקולות; כפפות בייסבול; כפפות אגרוף 

[אביזרים למשחקים]; פעמונים לעצי חג המולד; כדורי ביליארד; 
חודי מקל ביליארד; מקלות ביליארד; סמני ביליארד; ריפודי 

שולחן ביליארד; שולחנות ביליארד; כרטיסי בינגו; 
אינדיקאטורים לנשיכה [ציוד דיג]; חיישנים לנשיכה [ציוד דיג]; 
שקים של כדורים למשחקים; משחקי לוח; מזחלות; לוחות גוף; 
מכשירים לפיתוח הגוף; מכשירי ומכונות באולינג; קשתות לחץ 
וקשת; כפפות אגרוף; בלוקים לבנייה [צעצועים]; משחקי בנייה; 
רשתות פרפרים; רשתות הסוואה [חפצי ספורט]; פמוטים לעצי 
חג המולד; קפצונים לאקדחים [צעצועים]; גיר למקלות ביליארד; 
לוחות דמקה; דמקה [משחקים]; משחקי שחמט; לוחות שחמט; 
אסימונים להימורים; מעמדים לעצי חג המולד; עצי חג המולד 
מחומר סינטטי; מלכודות יונים מחימר; יונים מחימר [מטרות]; 
רתמות מטפסים; שולחנות ביליארד המופעלים על ידי מטבעות; 
קונפטי; מכשירי קסמים; בקרים לקונסולות משחק; זיקוקי נייר 
[זיקוקי צעצוע]; מונים [דיסקים] למשחקים; סלי נצרים [מלכודות 

דיג]; תיקי קריקט; כוסות לקוביות משחק; חיצים; כוסות 
מתפוצצות [צעצועים]; קוביות משחק; דיסקוסים לספורט; כלים 
לתיקון חורים בדשא [אביזרי גולף]; בובות; מיטות של בובות; 
בגדים של בובות; בקבוקי הנקת בובות; בתי בובות; חדרי 
בובות; דומינו;קצוות של מגלשי סקי; מגני מרפקים [חפצי 
ספורט]; מטרות אלקטרוניות; מאמנים [מרחיבים]; מכשירי 

רכיבה בפארק שעשועים; כפפות סייף; מסכות סייף; נשקי סייף; 
קרסי דיג; ציוד דיג; סנפירים לשחייה; מצופים לדיג; צלחות 
מעופפות [צעצועים]; משחקים; מכונות משחקים להימורים; 

כפפות למשחקים; תיקי גולף, עם או בלי גלגלים; מחבטי גולף; 
כפפות גולף; חוט דיג; חוט למחבטים; גלשונים; רתמות לגלשני 
רוח; רובי צלצל [חפצי ספורט]; מקלות הוקי; משחקי פרסה; 

משרוקיות לציד; מחליקי קרח; רולרבליידס; פאזלים; 
קלידוסקופים; סלילי עפיפונים; עפיפונים; מגני ברכיים [חפצי 
ספורט]; רשתות דיג לדייגים; חוטים לדייג; פיתיונות לציד או 

דיג; מכונות לתרגילים גופניים; משחק מאג'ונג; גולות 
למשחקים; תרנים לגלשני רוח; מגני ספורט לגברים [חפצי 
ספורט]; מוביילים [צעצועים]; רשתות לספורט; פינים של 
באולינג; חידושים למסיבות, ריקודים [מתנות למסיבות]; 
קישוטים לעצי חג המולד, מלבד חפצי תאורה וממתקים; 

משחקי פאנצ'יקו; רובי פיינטבול [מכשירי ספורט]; פיינטבול 
[תחמושת לרובי פיינטבול] [מכשירי ספורט]; כובעי נייר 
למסיבות; מצנחי רחיפה; משחקי חברה; פיניאטות; בלוני 

משחק; כדורי משחק; משחקי קלפים; צעצועי קטיפה; מוטות 
לקפיצה במוט; משחקים ניידים עם צגי גביש נוזלי; אביזרי 

מתיחות [חידושים]; ריפודים מגנים [חלקים של חליפות ספורט]; 
שקי אגרוף; בובות; משחקי הטבעות; מחבטים; צעצועי כלי רכב 

המופעלים על ידי רדיו; רעשנים [משחקים]; סלילים לדיג; 
משחקי טבעות; סוסי נדנדה; מוטות לדיג; גלגיליות; גלגלים 
לאופני כושר נייחים; שרף המשמש עבור ספורטאים; גלגלי 

רולטה; גלשני רוח; ערכות להרכבת מודלים [צעצועים]; מודלים 
של כלי רכב; פתיונות ריח לציד או לדיג; קורקינטים [צעצועים]; 
מגרדים למגלשי סקי; כרטיסי גירוד למשחק במשחקי לוטו; 

עורות חותם[כיסויים למגלשי סקי]; מגני שוקיים [חפצי ספורט]; 
כדור נוצה; סקייטבורד; מגפי גלגיליות עם גלגיליות מוצמדות; 
עוגני סקי; מגלשיים; יתדות; מזחלות [ חפצי ספורט]; מגלשות 
[משחקים]; רוגטקות [חפצי ספורט]; מכונות מזל [מכונות 
משחקים]; כפפות שלג; גלשני שלג; נעלי שלג; בועות סבון 

[צעצועים]; כיסויי סוליות למגלשיים; סביבונים [צעצועים]; קרשי 
קפיצה [חפצי ספורט]; בלוקים לזינוק לספורט; אופני כושר 

נייחים; חבלים למחבטים; צעצועי קטיפה; גלשנים; מגלשי סקי; 
רצועות גלשן; חגורות שחייה; מעילי שחייה; מצוף שחייה; 

בריכות שחייה [חפצי משחק]; נדנדות; שולחנות לכדורגל ביתי; 
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Games and playthings; Gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; Decorations for 
Christmas trees; Air pistols [toys]; Amusement 
machines, automatic and coin-operated; Apparatus 
for games; Appliances for gymnastics; Arcade video 
game machines; Archery implements; Artificial fishing 
bait; Artificial snow for Christmas trees; Ascenders 
[mountaineering equipment]; Backgammon games; 
Bags especially designed for skis and surfboards; 
Balls for games; Bar-bells; Baseball gloves; Batting 
gloves [accessories for games]; Bells for Christmas 
trees; Billiard balls; Billiard cue tips; Billiard cues; 
Billiard markers; Billiard table cushions; Billiard 
tables; Bingo cards; Bite indicators [fishing tackle]; 
Bite sensors [fishing tackle]; Bladders of balls for 
games; Board games; Bob-sleighs; Body boards; 
Body-building apparatus; Bowling apparatus and 
machinery; Bows for archery; Boxing gloves; Building 
blocks [toys]; Building games; Butterfly nets; 
Camouflage screens [sports articles]; Candle holders 
for Christmas trees; Caps for pistols [toys]; Chalk for 
billiard cues; Checkerboards; Checkers [games]; 
Chess games; Chessboards; Chips for gambling; 
Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic 
material; Clay pigeon traps; Clay pigeons [targets]; 
Climbers' harness; Coin-operated billiard tables; 
Confetti; Conjuring apparatus; Controllers for game 
consoles; Cosaques [toy fireworks]; Counters [discs] 
for games; Creels [fishing traps]; Cricket bags; Cups 
for dice; Darts; Detonating caps [toys]; Dice; 
Discuses for sports; Divot repair tools [golf 
accessories]; Dolls; Dolls' beds; Dolls' clothes; Dolls' 
feeding bottles; Dolls' houses; Dolls' rooms; 
Dominoes; Edges of skis; Elbow guards [sports 
articles]; Electronic targets; Exercisers [expanders]; 
Fairground ride apparatus; Fencing gloves; Fencing 
masks; Fencing weapons; Fish hooks; Fishing tackle; 
Flippers for swimming; Floats for fishing; Flying discs 
[toys]; Games; Gaming machines for gambling; 
Gloves for games; Golf bags, with or without wheels; 
Golf clubs; Golf gloves; Gut for fishing; Gut for 
rackets; Hang gliders; Harness for sailboards; 
Harpoon guns [sports articles]; Hockey sticks; 
Horseshoe games; Hunting game calls; Ice skates; 
In-line roller skates; Jigsaw puzzles; Kaleidoscopes; 
Kite reels; Kites; Knee guards [sports articles]; 
Landing nets for anglers; Lines for fishing; Lures for 
hunting or fishing; Machines for physical exercises; 
Mah-jong; Marbles for games; Masts for sailboards; 
Men's athletic supporters [sports articles]; Mobiles 
[toys]; Nets for sports; Ninepins; Novelties for parties, 
dances [party favors, favours]; Ornaments for 
Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery; Pachinkos; Paintball guns [sports 
apparatus]; Paintballs [ammunition for paintball guns] 
[sports apparatus]; Paper party hats; Paragliders; 
Parlor games; Piñatas; Play balloons; Playing balls; 
Playing cards; Plush toys; Poles for pole vaulting; 
Portable games with liquid crystal displays; Practical 
jokes [novelties]; Protective paddings [parts of sports 
suits]; Punching bags; Puppets; Quoits; Rackets; 
Radio-controlled toy vehicles; Rattles [playthings]; 
Reels for fishing; Ring games; Rocking horses; Rods 
for fishing; Roller skates; Rollers for stationary 
exercise bicycles; Rosin used by athletes; Roulette 
wheels; Sailboards; Scale model kits [toys]; Scale 
model vehicles; Scent lures for hunting or fishing; 
Scooters [toys]; Scrapers for skis; Scratch cards for 
playing lottery games; Seal skins [coverings for skis]; 
Shin guards [sports articles]; Shuttlecocks; 
Skateboards; Skating boots with skates attached; Ski 
bindings; Skis; Skittles; Sleighs [sports articles]; 
Slides [playthings]; Sling shots [sports articles]; Slot 
machines [gaming machines]; Snow globes; 
Snowboards; Snowshoes; Soap bubbles [toys]; Sole 
coverings for skis; Spinning tops [toys]; Spring 
boards [sports articles]; Starting blocks for sports; 
Stationary exercise bicycles; Strings for rackets; 
Stuffed toys; Surf boards; Surf skis; Surfboard 
leashes; Swimming belts; Swimming jackets; 
Swimming kick boards; Swimming pools [play 
articles]; Swings; Tables for indoor football; Tables 
for table tennis; Targets; Teddy bears; Tennis ball 
throwing apparatus; Tennis nets; Theatrical masks; 
Toy masks; Toy pistols; Toy vehicles; Toys; Toys for 
domestic pets; Trampolines; Twirling batons; Video 
game machines; Water wings; Waterskis; Wax for 
skis; Weight lifting belts [sports articles]; all included 
in class 28.

משחקים וצעצועים; חפצי התעמלות וספורט שלא כלולים 
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; אקדחי אויר 
[צעצועים]; מכונות שעשועים, אוטומטיות והמופעלות ע"י 

מטבעות; מכשירים לצעצועים; מכשירים להתעמלות; מכונות 
משחקי וידאו ארקייד; כלי חץ וקשת; פיתיון דיג מלאכותי; שלג 
מלאכותי לעצי חג המולד; תפס מתכת [ציוד טיפוס הרים]; 

משחקי שש-בש; תיקים המעוצבים במיוחד למגלשיים וגלשנים; 
כדורים למשחקים; משקולות; כפפות בייסבול; כפפות אגרוף 

[אביזרים למשחקים]; פעמונים לעצי חג המולד; כדורי ביליארד; 
חודי מקל ביליארד; מקלות ביליארד; סמני ביליארד; ריפודי 

שולחן ביליארד; שולחנות ביליארד; כרטיסי בינגו; 
אינדיקאטורים לנשיכה [ציוד דיג]; חיישנים לנשיכה [ציוד דיג]; 
שקים של כדורים למשחקים; משחקי לוח; מזחלות; לוחות גוף; 
מכשירים לפיתוח הגוף; מכשירי ומכונות באולינג; קשתות לחץ 
וקשת; כפפות אגרוף; בלוקים לבנייה [צעצועים]; משחקי בנייה; 
רשתות פרפרים; רשתות הסוואה [חפצי ספורט]; פמוטים לעצי 
חג המולד; קפצונים לאקדחים [צעצועים]; גיר למקלות ביליארד; 
לוחות דמקה; דמקה [משחקים]; משחקי שחמט; לוחות שחמט; 
אסימונים להימורים; מעמדים לעצי חג המולד; עצי חג המולד 
מחומר סינטטי; מלכודות יונים מחימר; יונים מחימר [מטרות]; 
רתמות מטפסים; שולחנות ביליארד המופעלים על ידי מטבעות; 
קונפטי; מכשירי קסמים; בקרים לקונסולות משחק; זיקוקי נייר 
[זיקוקי צעצוע]; מונים [דיסקים] למשחקים; סלי נצרים [מלכודות 

דיג]; תיקי קריקט; כוסות לקוביות משחק; חיצים; כוסות 
מתפוצצות [צעצועים]; קוביות משחק; דיסקוסים לספורט; כלים 
לתיקון חורים בדשא [אביזרי גולף]; בובות; מיטות של בובות; 
בגדים של בובות; בקבוקי הנקת בובות; בתי בובות; חדרי 
בובות; דומינו;קצוות של מגלשי סקי; מגני מרפקים [חפצי 
ספורט]; מטרות אלקטרוניות; מאמנים [מרחיבים]; מכשירי 

רכיבה בפארק שעשועים; כפפות סייף; מסכות סייף; נשקי סייף; 
קרסי דיג; ציוד דיג; סנפירים לשחייה; מצופים לדיג; צלחות 
מעופפות [צעצועים]; משחקים; מכונות משחקים להימורים; 

כפפות למשחקים; תיקי גולף, עם או בלי גלגלים; מחבטי גולף; 
כפפות גולף; חוט דיג; חוט למחבטים; גלשונים; רתמות לגלשני 
רוח; רובי צלצל [חפצי ספורט]; מקלות הוקי; משחקי פרסה; 

משרוקיות לציד; מחליקי קרח; רולרבליידס; פאזלים; 
קלידוסקופים; סלילי עפיפונים; עפיפונים; מגני ברכיים [חפצי 
ספורט]; רשתות דיג לדייגים; חוטים לדייג; פיתיונות לציד או 

דיג; מכונות לתרגילים גופניים; משחק מאג'ונג; גולות 
למשחקים; תרנים לגלשני רוח; מגני ספורט לגברים [חפצי 
ספורט]; מוביילים [צעצועים]; רשתות לספורט; פינים של 
באולינג; חידושים למסיבות, ריקודים [מתנות למסיבות]; 
קישוטים לעצי חג המולד, מלבד חפצי תאורה וממתקים; 

משחקי פאנצ'יקו; רובי פיינטבול [מכשירי ספורט]; פיינטבול 
[תחמושת לרובי פיינטבול] [מכשירי ספורט]; כובעי נייר 
למסיבות; מצנחי רחיפה; משחקי חברה; פיניאטות; בלוני 

משחק; כדורי משחק; משחקי קלפים; צעצועי קטיפה; מוטות 
לקפיצה במוט; משחקים ניידים עם צגי גביש נוזלי; אביזרי 

מתיחות [חידושים]; ריפודים מגנים [חלקים של חליפות ספורט]; 
שקי אגרוף; בובות; משחקי הטבעות; מחבטים; צעצועי כלי רכב 

המופעלים על ידי רדיו; רעשנים [משחקים]; סלילים לדיג; 
משחקי טבעות; סוסי נדנדה; מוטות לדיג; גלגיליות; גלגלים 
לאופני כושר נייחים; שרף המשמש עבור ספורטאים; גלגלי 

רולטה; גלשני רוח; ערכות להרכבת מודלים [צעצועים]; מודלים 
של כלי רכב; פתיונות ריח לציד או לדיג; קורקינטים [צעצועים]; 
מגרדים למגלשי סקי; כרטיסי גירוד למשחק במשחקי לוטו; 

עורות חותם[כיסויים למגלשי סקי]; מגני שוקיים [חפצי ספורט]; 
כדור נוצה; סקייטבורד; מגפי גלגיליות עם גלגיליות מוצמדות; 
עוגני סקי; מגלשיים; יתדות; מזחלות [ חפצי ספורט]; מגלשות 
[משחקים]; רוגטקות [חפצי ספורט]; מכונות מזל [מכונות 
משחקים]; כפפות שלג; גלשני שלג; נעלי שלג; בועות סבון 

[צעצועים]; כיסויי סוליות למגלשיים; סביבונים [צעצועים]; קרשי 
קפיצה [חפצי ספורט]; בלוקים לזינוק לספורט; אופני כושר 

נייחים; חבלים למחבטים; צעצועי קטיפה; גלשנים; מגלשי סקי; 
רצועות גלשן; חגורות שחייה; מעילי שחייה; מצוף שחייה; 

בריכות שחייה [חפצי משחק]; נדנדות; שולחנות לכדורגל ביתי; 
שולחנות לטניס שולחן; מטרות; דובונים; מכונות זריקת כדורי 
טניס; רשתות טניס; מסכות תיאטרון; מסכות צעצוע; אקדחי 
צעצוע; צעצועי כלי רכב; צעצועים; צעצועים לחיות מחמד 

ביתיות; טרמפולינה; אלות מסתובבות; מכונות משחקי וידאו; 
מצופים; מגלשי סקי מים; שעווה למגלשיים; חגורות הרמת 

משקולות [חפצי ספורט]; הנכללים כולם בסוג 28.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 36 סוג: 36

Insurance; Financial affairs; Monetary affairs; Real 
estate affairs; Accident insurance underwriting; 
Accommodation bureaux [apartments]; Actuarial 
services; Antique appraisal; Apartment house 
management; Art appraisal; Banking; Brokerage; 
Brokerage of carbon credits; Business liquidation 
services, financial; Charitable fund raising; Check 
[cheque] verification; Clearing, financial; Credit 
bureaux; Credit card services; Customs brokerage; 
Debit card services; Debt advisory services; Debt 
collection agencies; Deposits of valuables; Electronic 
funds transfer; Exchanging money; Factoring; 
Fiduciary; Financial analysis; Financial consultancy; 
Financial evaluation [insurance, banking, real estate]; 
Financial evaluation of wool; Financial information; 
Financial management; Financial sponsorship; 
Financial valuation of standing timber; Financing 
services; Fire insurance underwriting; Fiscal 
valuations; Fund investments; Guarantees; Health 
insurance underwriting; Hire-purchase financing; 
Home banking; Housing agents; Instalment loans; 
Insurance brokerage; Insurance consultancy; 
Insurance information; Insurance underwriting; 
Issuance of credit cards; Issue of tokens of value; 
Issuing of travellers' checks [cheques]; Jewelry 
appraisal; Leasing of farms; Leasing of real estate; 
Lending against security; Life insurance underwriting; 
Loans [financing]; Marine insurance underwriting; 
Mortgage banking; Mutual funds; Numismatic 
appraisal; Organization of collections; 
Pawnbrokerage; Provident fund services; Real estate 
agencies; Real estate appraisal; Real estate 
management; Rent collection; Rental of offices [real 
estate]; Renting of flats; Repair costs evaluation 
[financial appraisal]; Retirement payment services; 
Safe deposit services; Savings bank services; 
Securities brokerage; Stamp appraisal; Stock 
brokerage services; Stock exchange quotations; all 
included in class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נדל"ן; חיתום ביטוח 
תאונות; שירותי דיור [דירות]; שירותים אקטואריים; הערכת 
עתיקות; ניהול בית דירות; הערכת אמנות; בנקאות; תיווך של 
יתרות פחמן; שירותי חיסול עסקי, פיננסי; גיוס כספים לצדקה; 
אימות המחאות [שיק]; הסדרת העברות פיננסיות; לשכות 
אשראי; שירותי כרטיסי אשראי; תיווך מכס; שירותי כרטיסי 
חיוב; שירותי ייעוץ חוב; סוכנויות גביית חובות; פיקדונות של 
חפצי ערך; העברת כספים אלקטרונית; המרת כספים; נכיסה; 
נאמנות; ניתוח פיננסי; ייעוץ פיננסי; הערכה פיננסית [ביטוח, 
בנקאות, נדל"ן] הערכה פיננסית של צמר; מידע פיננסי; ניהול 
פיננסי; חסות פיננסית; הערכה פיננסית של עץ; שירותים 

פיננסיים; חיתום ביטוח שריפות; הערכה פיסקלית; השקעות 
קרן; ערבויות; חיתום ביטוח בריאות; מימון השכרה ורכישה; 
בנקאות בית; סוכני דיור; הלוואות בתשלומים; תיווך בביטוח; 
ייעוץ ביטוח; מידע על ביטוח; חיתום ביטוח; הנפקת כרטיסי 

אשראי; הנפקת אסימונים בעלי ערך; הנפקת המחאות נוסעים 
[שיקים]; הערכת תכשיטים; השכרת חוות; השכרות של נדל"ן; 
הלוואות כנגד ביטחון; חיתום ביטוח חיים; הלוואות [פיננסי]; 

חיתום ביטוח ימי; בנקים למשכנתאות; קרנות נאמנות; הערכה 
נומיסמטית; ארגון של אוספים; משכונאות; שירותי קופת גמל; 
סוכנויות נדל"ן; שמאות מקרקעין; ניהול מקרקעין; גביית שכר 
דירה; השכרת משרדים [נדל"ן]; השכרה של דירות; הערכת 
עלויות תיקונים [הערכה פיננסית]; שירותי תשלומי פנסיה; 

שירותי פיקדונות בטוחים; שירותי חסכונות בבנק; תיווך בניירות 
ערך; הערכת שווי של בולים; שירותי תיווך במניות; הצעות 

מחיר בבורסה; הנכללים כולם בסוג 36.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 40629/10/2015



Class: 39 סוג: 39

Transport; Packaging and storage of goods; Travel 
arrangement; Air transport; Aircraft rental; 
Ambulance transport; Armored-car transport; 
Arranging of cruises; Arranging of travel tours; Barge 
transport; Boat rental; Boat storage; Boat transport; 
Booking of seats for travel; Bottling services; Bus 
transport; Car parking; Car rental; Car transport; 
Carting; Chauffeur services; Courier services 
[messages or merchandise]; Delivery of goods; 
Delivery of goods by mail order; Distribution of 
energy; Electricity distribution; Escorting of travellers; 
Ferry-boat transport; Flower delivery; Franking of 
mail; Freight brokerage; Freight forwarding; Freight 
[shipping of goods]; Freighting; Garage rental; 
Guarded transport of valuables; Hauling; Horse 
rental; Ice-breaking; Launching of satellites for 
others; Lighterage services; Marine transport; 
Message delivery; Motor coach rental; Newspaper 
delivery; Operating canal locks; Packaging of goods; 
Parcel delivery; Parking place rental; Passenger 
transport; Physical storage of electronically-stored 
data or documents; Piloting; Pleasure boat transport; 
Porterage; Railway coach rental; Railway transport; 
Railway truck rental; Refloating of ships; Refrigerator 
rental; Removal services; Rental of aircraft engines; 
Rental of diving bells; Rental of diving suits; Rental of 
freezers; Rental of motor racing cars; Rental of 
storage containers; Rental of vehicle roof racks; 
Rental of warehouses; Rental of wheelchairs; 
Rescue operations [transport]; River transport; 
Salvage of ships; Salvaging; Shipbrokerage; 
Sightseeing [tourism]; Stevedoring; Storage; Storage 
information; Storage of goods; Taxi transport; 
Towing; Traffic information; Tram transport; 
Transport; Transport and storage of trash; Transport 
brokerage; Transport by pipeline; Transport of 
travellers; Transport reservation; Transportation 
information; Transportation logistics; Transporting 
furniture; Travel reservation; Underwater salvage; 
Unloading cargo; Vehicle breakdown assistance 
[towing]; Vehicle rental; Water distribution; Water 
supplying; Wrapping of goods; all included in class 
39.

תחבורה; אריזה ואחסון של מוצרים; הסדר נסיעות; הובלה 
אווירית; השכרת כלי טיס; תחבורת אמבולנס; תחבורה ברכבים 
משוריינים; הסדרי הפלגות; הסדרי סיורי תיירות; תחבורת 

ארבה; השכרת סירות; אחסון סירות; תחבורת סירות; הזמנה 
של מושבים לנסיעות; שירותי ייצור משקאות קלים; תחבורת 
אוטובוסים; חנית רכב; השכרת רכב; תחבורת מכוניות; 

קארטינג; שירותי נהגים; שירותי שליחים [הודעות או סחורה]; 
משלוחים של מוצרים; משלוחים של מוצרים על ידי הזמנה 

בדואר; הפצת אנרגיה; הפצת חשמל; ליווי של נוסעים; תחבורת 
מעבורת סירה; משלוחי פרחים; החתמת דואר; תיווך מטענים; 
הובלה ומשלוח; הובלה [משלוח של מוצרים]; הובלת מטענים; 

השכרת מוסך; הובלה מאובטחת של חפצי ערך; גרירה; 
השכרת סוסים; שבירת קרח; שיגור לוויינים עבור אחרים; 
שירותי סוורות; תחבורה ימית; משלוחי הודעות; השכרת 

קרונוע; משלוחי עיתונים; מנעולי תעלת הפעלה; אריזת סחורה; 
משלוחי חבילות; השכרת מקום חנייה; תחבורת נוסעים; אחסון 
פיזי של מסמכים המאוחסנים בצורה אלקטרונית - או נתונים; 
ניווט; תחבורת ספינות תענוגים; סבלות; השכרת קרונות 

נוסעים; תחבורת רכבות; השכרת קרונות משא;הצפה מחדש 
של ספינות; השכרת מקררים; שירותי העברה; השכרת מנועי 
מטוסים; השכרת פעמוני צלילה; השכרת חליפות צלילה; 

השכרת מקפיאים; השכרת מכוניות מרוץ מוטורי; השכרת מיכלי 
אחסון; השכרת מתלים לגג הרכב; השכרת מחסנים; השכרת 
כסאות גלגלים; פעולות הצלה [תחבורה]; תחבורה לנהרות; 

הצלה של אניות; הצלה; תיווך בספינות; סיור [תיירות]; סוורות; 
אחסון; מידע על אחסון; אחסון של מזון; תחבורת מוניות; 

גרירה; מידע על תנועה; תחבורה חשמלית; תחבורה; הובלה 
ואחסון של אשפה; תיווך בתחבורה; הובלה על ידי צינורות; 
תחבורה של נוסעים; הזמנת תחבורה; מידע על תחבורה; 
לוגיסטיקת תחבורה; הובלת רהיטים; הזמנת נסיעות; הצלה 
מתחת למים; פריקת מטען; סיוע ברכבים מקולקלים [גרירה]; 
השכרת רכב; הפצת מים; אספקת מים; עטיפת מוצרים; 

הנכללים כולם בסוג 39.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; Temporary 
accommodation; Accommodation bureaux [hotels, 
boarding houses]; Bar services; Boarding for 
animals; Boarding house bookings; Boarding houses; 
Cafés; Cafeterias; Canteens; Day-nurseries 
[crèches]; Food and drink catering; Holiday camp 
services [lodging]; Hotel reservations; Hotels; Motels; 
Providing campground facilities; Rental of chairs, 
tables, table linen, glassware; Rental of cooking 
apparatus; Rental of drinking water dispensers; 
Rental of lighting apparatus other than for theatrical 
sets or television studios; Rental of meeting rooms; 
Rental of temporary accommodation; Rental of tents; 
Rental of transportable buildings; Restaurants; 
Retirement homes; Self-service restaurants; Snack-
bars; Temporary accommodation reservations; 
Tourist homes; all included in class 43.

שירותים לאספקת אוכל ושתייה; מגורים זמניים; בתי הארחה 
[מלונות, בתי מנוחה]; שירותי בר; אכסנה לבעלי חיים; הזמנות 
לבתי הארחה; בתי הארחה; בתי קפה; קפיטריות; מזנונים; 
חדרי ילדים ליום [מעוני יום]; קייטרינג מזון ומשקאות; שירותי 
מחנה נופש [לינה]; הזמנות לבתי מלון; בתי מלון; מוטלים; 
אספקת מתקני מחנאות; השכרת כסאות, שולחנות, מפות 

שולחן, כלי זכוכית; השכרת מכשירי בישול; השכרת מכשירי מי 
שתייה; השכרת התקני תאורה שלא לתפאורת תיאטרון או 

אולפני טלוויזיה; השכרת חדרי ישיבות; השכרת מגורים זמניים; 
השכרת אוהלים; השכרה של מבנים יבילים; מסעדות; בתי 

אבות; מסעדות בשירות עצמי; ברים לארוחה חפוזה; הזמנות 
מגורים זמניים; בתי תיירות; הנכללים כולם בסוג 43.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

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

ט"ז חשון תשע"ו - 40729/10/2015



 Owners

Name: Tencent Holdings Limited

Address: P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket 
Square,, Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/08/2013, No. 12100558 האיחוד האירופי, 29/08/2013, מספר 12100558

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 36 סוג: 36

Class: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 263067 מספר סימן

Application Date 17/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oryx Dan Ltd. שם: אוריקס דן בע"מ

Address: Israel כתובת : רחוב הארד 5, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TAL KADESH ADVOCATE AND\OR RINAT 
BUBLIL - KADESH ADVOCATE

Address: Jabotinski st 7 (27 floor, Ramat Gan, Israel

שם: עו"ד טל קדש ו\או עו"ד רינת בובליל - קדש

כתובת : ז'בוטינסקי 7 (ק.27), רמת גן, בניין שער העיר, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Ekectrical home cooking devices, Cooking ovens, 
cooking stoves, ovens, oven hood, Microwave 
apparatus, laundry driers, electric kettles, electric 
cooking pots, coffee machines, toasters; all included 
in class 11.

מוצרי חשמל לשימוש ביתי לצרכי בישול, תנורי אפיה, כיריים, 
קולטי אדים,  מכשירי מיקרוגל, מייבשי כביסה, קומקומים 

חשמליים, סירי בישול שמליים, מכונות קפה, טוסטרים; כולם 
נכללים בסוג 11.                                                               
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Trade Mark No. 263074 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: TBI MOTION TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No. 91, Zhong Shan Rd., Tucheng Dist., New 
Taipei City, 236, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Ball screws ; Guides for machines ;  Sleeve type 
linear ball bearings for use in linear movement ; 
Bearings for transmission shafts ; Splines (sliding -) 
[parts of machines] ; Access platforms [mechanical] ; 
Grinding machines ; Power transmissions for 
machines ; Ball bearings ; Transmission components 
(except for land vehicles) ; Electric motors and parts 
thereof, not for land vehicles ; Ultra high-speed 
precision spindle.

ברגי הנעה כדוריים(חלק ממכונה); מסילות למכונות ; מיסבים 
כדוריים ליניארים שרווליים לשימוש בתנועה ליניארית, מיסבים 
לפירי הילוכים; שגם (הזזה) [-חלקים של מכונות]; פלטפורמות 
גישה [מכאנית]; מכונות ליטוש; שידורי חשמל למכונות; מיסבים 

כדוריים; רכיבי הילוכים (פרט לכלי רכב יבשתי); מנועים 
חשמליים וחלקיהם, לא לכלי רכב יבשתיים; צירים מדוייקים 

אולטרה מהירים.                                                             
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SIMITRI

Trade Mark No. 263084 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

Address: 42 Rue Rouget De Lisle, Suresnes, 92150, 
France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים, לטיפול מחלות לב וכלי דם, הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                           
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Trade Mark No. 263105 מספר סימן

Application Date 21/06/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1192507 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pre-paid or card-actuated apparatus for dispensing 
coffee and coffee capsules.

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated hand tools and implements, namely 
garden tools, vegetable slicers, curling tongues, hair 
clippers for personal use, sharpening instruments, 
manicure sets, mortars for pounding, nail files, nail 
clippers, nutcrackers, pedicure sets, tongues, pizza 
cutters (non-electric), razor blades, razors, shaving 
cases, scissors, eyelash curlers, sugar tongues; 
cutlery, namely knives, forks and spoons.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, steam generation and 
cooking, namely apparatus for heating and foaming 
milk;, electric apparatus for making hot beverages;, 
electric mocha machines;, electric coffee pots, 
electric coffee machines; as well as components and 
accessories for the aforesaid goods included in this 
class.

Class: 21 סוג: 21

Utensils and containers for household or kitchen use 
(not made of precious metals or alloys thereof); non-
electric coffeepots; non-electric mocha machines; 
components and accessories for the aforesaid goods 
included in this class; glassware, porcelain and 
earthenware included in this class.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.
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Class: 30 סוג: 30

Coffee; coffee extracts; coffee-based beverages and 
preparations for making coffee- based beverages; 
edible ices; tea, cocoa and artificial coffee; artificial 
coffee extracts; artificial coffee-based beverages and 
preparations for making same based on artificial 
coffee-based beverages; tea; tea extracts; tea-based 
beverages and preparations for making tea-based 
beverages; malt-based preparations for human 
consumption; cocoa-based beverages and 
preparations for making cocoa-based beverages; 
chocolate and chocolate-based products; chocolate-
based beverages and preparations for making 
chocolate-based beverages; cereal preparations; 
bread, pastry and confectionery confectionary; sugar, 
honey, treacle; cakes, pies, biscuits;tarts; sugar 
confectionery confectionary; muesli and cereals, also 
in the form of bars; sugar.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, installation, upkeep and repair of 
apparatus for heating and foaming milk, electric 
apparatus for making beverages, mocha machines, 
electric coffee pots and electric coffee machines, 
electric coffee and capsule dispensing machines; 
advisory services for the maintenance of said goods; 
rental and lending of said goods.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and beverages in hotels, 
motels, boarding houses, cafés, cafeterias, 
restaurants and bars; hotel, motel, boarding house, 
restaurant, cafe, cafeteria and bar services; 
accommodation for guests; room reservations in 
hotels, motels and boarding houses; accommodation 
agencies (hotels, boarding houses and motels); 
booking of seats and tables in hotels, motels, 
boarding houses, cafés, cafeterias, restaurants and 
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)

Switzerland, 23/12/2012, No. 644703 שוויץ, 23/12/2012, מספר 644703

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

Class: 25 סוג: 25

Class: 30 סוג: 30

Class: 37 סוג: 37

Class: 43 סוג: 43
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 Owners

Name: Luna Technology Systems LTS GmbH

Address: Industriestrasse 19, CH-8304 Wallisellen, 
Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 263145 מספר סימן

Application Date 24/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1193049 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Choremonster, LLC

Address: 1913 Knollridge Ln, Cincinnati OH 45231, 
U.S.A.

(Ohio, 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

Video games software, namely, video games for use 
on home consoles and mobile consoles; 
downloadable video games software, namely, video 
games software  for use on home consoles, mobile 
consoles, smartphones, and tablets.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, hats, shirts, sweatshirts, 
pants, sweat pants, jeans, overalls, shorts, sweaters, 
dresses, skirts, jackets, gloves, shoes, rainwear, 
underwear, swimwear, and sleepwear.

Class: 28 סוג: 28

Collectible toys, namely, plush, plastic and vinyl 
character toys; games, namely, card games, trading 
card games and board 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., 17/12/2013, No. 86145563 ארה"ב, 17/12/2013, מספר 86145563

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28
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Trade Mark No. 263150 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1193095 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery; cosmetics 
and personal care preparations; hair lotions; 
dentifrices.

Class: 9 סוג: 9

Photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring and life-saving apparatus and 
instruments; teaching apparatus; 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; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; audio tapes, video tapes; spectacles; 
goggles for sports; sunglasses; spectacle cases; 
spectacle frames; exposed films; photographic 
apparatus; magnetic identity cards; smart cards 
(integrated circuit cards); encoded magnetic cards; 
portable telephones and cell phones.

Class: 12 סוג: 12

Aircraft, automobiles, bicycles, scooters, 
motorcycles, boats and parts thereof, included in this 
class; accessories for aircraft, automobiles, bicycles, 
scooters, motorcycles and boats, included in this 
class.
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Class: 16 סוג: 16

Paper, boxes of paper, cardboard and cardboard 
articles included in this class; printed matter; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials; paint brushes; 
office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging, included in this class; flags 
of paper.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, included in this class; trunks and 
suitcases; rucksacks; bags for sports; bags included 
in this class; travelling bags; handbags; purses; 
wallets; umbrellas and parasols; walking sticks.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; figurines of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, 
or of plastics; works of art of wood, wax, plaster or 
plastic; pillows; bedding, except linen; inflatable 
publicity objects.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, included in this class; bed 
clothes; bed covers; table linen, not of paper; towels 
and beach towels; flags, not of paper.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys and playthings; stuffed toys; balls for 
games; toy figurines included in this class; playing 
cards; gymnastic and sporting articles included in this 
class; decorations for Christmas trees.

Class: 30 סוג: 30

Coffee; tea; cocoa products; sugar; rice; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; chocolate; chocolate products; 
chewing gum; biscuits; ices; honey; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); sugar confectionery; spices; 
coffee-based beverages; cocoa-based beverages; 
chocolate-based beverages; tea-based beverages 
included in this class.

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial consultancy; financial evaluation 
services; financial management; capital investments; 
fund investments; securities brokerage; real estate 
affairs.
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, personal 
communication services, communication via radio, 
telephone and television transmissions, wireless 
broadband communication services as well as 
transmission of voice, audio, visual images and data 
by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks.

Class: 39 סוג: 39

Travel arrangement; arrangement of travel tours; 
booking of seats for travel; travel reservation; 
transport.

Class: 41 סוג: 41

Education in the nature of football instruction and 
sports officiating instruction; providing of training; 
entertainment; sporting activities; organization of 
sports competitions; presentation of live 
performances; organization or conducting of 
exhibitions, conferences, congresses, seminars, 
symposiums, workshops, cinema presentations, 
concerts, training courses, sports courses, courses 
and/or entertainment events; publication of printed 
matter and electronic publications, other than for 
advertising purposes; providing recreation facilities; 
ticket agency services (sports or entertainment).

Class: 43 סוג: 43

Providing temporary accommodation for guests; 
providing food and drink.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/05/2013, No. 30 2013 030 874.3/41 גרמניה, 07/05/2013, מספר 874.3/41 030 2013 30

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 30 סוג: 30
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Grey, white, green, 
black, red and golden yellow. as shown in the mark.

 Owners

Name: Deutscher Fußball-Bund (DFB) e.V.

Address: Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt, 
Germany

(Germany Registered Association)

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: 32 סוג: 32

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 263156 מספר סימן

Application Date 26/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1193137 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AUDI AG

Address: 85045 Ingolstadt, Germany

(Germany Joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles, namely automobiles.

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: 28 סוג: 28

Games and playthings, model cars.
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ULLTRADIMM

Trade Mark No. 263199 מספר סימן

Application Date 23/02/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4765106 ארה"ב מספר: 4765106

Dated 30/06/2015 (Section 16) מיום 30/06/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SanDisk Enterprise IP LLC

Address: 951 SanDisk Drive, Milpitas, California, 95035-
7933, U.S.A.

a Texas 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: 9 סוג: 9

Blank data storage devices, namely, nonvolatile flash 
memory drives, nonvolatile memory drives in the 
nature of computer memory hardware, solid state 
drives and embedded memory storage drives; data 
storage devices, namely, pre-recorded flash drives 
and solid state drives featuring software for data 
management, application acceleration, security and 
encryption of data; all included in class 9.

מתקני אחסון נתונים ריקים, דהיינו, מתקני זכרון פלאש שאינם 
הפיכים, מתקני זכרון שאינם הפיכים מסוג של חומרות זכרון 

מחשב, התקני הנעה במצב יציב ומתקני אחסון זכרון מוטמעים; 
מתקני אחסון נתונים, דהיינו, התקני הנעה מוקלטים מראש 
והתקני הנעה במצב יציב המציגים תוכנות מחשב עבור ניהול 
נתונים, האצת ישום, בטיחות וקידוד של נתונים; 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., 22/08/2013, No. 86/045,781 ארה"ב, 22/08/2013, מספר 86/045,781

Class: 9 סוג: 9
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ANT-MAN

Trade Mark No. 263213 מספר סימן

Application Date 23/02/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9.

דיסקי שמע; הקלטות שמע; הקלטות וידאו ושמע; רמקולי שמע; 
משקפות; מחשבונים; מצלמות וידאו; מצלמות; תקליטורים; 
כונני תקליטורים (כחלק מהמחשב); כותבי תקליטורים (כחלק 
מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים לטלפונים סלולאריים; 

נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים המכילים הקלטות 
מוזיקה; מכסים לטלפונים סלולאריים; נגני תקליטורים; מקליטי 
תקליטורים; תקליטורים; תוכניות משחקי מחשב; קופסאות 

ודיסקים של משחקי מחשב; מחשבים; חומרת מחשב; מקלדות 
מחשב; מסכי מחשב; עכברי מחשב; כונני דיסקים למחשב; 

תוכנת מחשב; טלפונים אלחוטיים; מגנטים מקושטים; מצלמות 
דיגיטליות; נגני וידאו ושמע דיגיטליים; די.וי.די.; נגני די. וי די.; 
מקליטי די וי. די.; דיסקים רב צדדיים דיגיטליים; דיסקי וידאו 
דיגיטליים; דיסקים אופטיים ומגנטו-אופטיים מוקלטים מראש; 
נגני ומקליטי דיסקים אופטיים ומגנטו-אופטיים לנתוני שמע, 
וידאו ומחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות אישיות 
אלקטרוניות; נרתיקי משקפיים; משקפיים; סרגלים מכוילים 
למשרד ומכשירי כתיבה; אוזניות; מכונות קריוקי; מיקרופונים; 
נגני אמ. פי. 3; מודמים (כחלק ממחשב); פדים לעכבר; סרטי 

קולנוע; הקלטות מוסיקליות; איתוריות; מערכות סטריאו 
אישיות; סייענים אישיים דיגיטליים; מדפסות; רדיו; משקפי 

שמש; טלפונים; מקלטי טלוויזיה; מצלמות וידאו; מקליטי קלטות 
וידאו; נגני קלטות וידאו; קלטות משחקי וידאו; דיסקי משחקי 
וידאו; וידאופון קלטות וידאו; הקלטות וידאו; מכשירי קשר; 
משענות לשורש כף היד ולזרועות לשימוש עם מחשבים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; tips; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; all included 
in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פסלים ממתכת יקרה; פמוטים 
ממתכת יקרה; קמעות; שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות 

תכשיטים ממתכת יקרה; שרשראות תכשיטים; מחזיקי 
מפתחות ממתכת יקרה; דשי סיכות; שרשראות צוואר; 

שרשראות; מהדקי עניבות צוואר; מטבעות לא של כסף; סיכות 
נוי; תליונים; טבעות; כפתורים לעניבות בולו; שעוני עצר; אטביי 

עניבות; מהדקי עניבות; נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות 
שעונים; נרתיקי שעונים; שרשראות שעונים; רצועות שעונים; 
שעונים; טבעות נישואין; שעוני יד; הנכללים כולם בסוג 14.       
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; markers; memo pads; modeling 
clay; newsletters; newspapers; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper napkins; 
paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table 
cloths; plastic table covers; plastic party bags; pen or 
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and 
pencil cases and boxes; pens; periodicals; 
photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); portraits; postcards; 
posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements; all included in class 16.

פנקסי כתובות; לוחות שנה; עיטורים בצורת תבניות הניתנות 
להדבקה על משטח; יומן פגישות; הדפסי אמנות; ערכות צבעי 
אמנות ומלאכה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; 

קלפי בייסבול; קלסרים; תומכי ספרים; סימניות; ספרים; 
מדבקות לפגוש; לוחות שנה; רצועות קומיקס; עפרונות צבע; 
כרטיסי חג המולד; גירים; לוחות גיר; חוברות פעילות לילדים; 
תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; רצועות קומיקס; 
חוברות קופונים; מדבקות; קישוטי נייר דקורטיביים; יומנים; 
סרגלי ציור; לוחות מחיקים; מעטפות; מחקים; טושים; כרטיסי 
פלאש; כרטיסי מתנה; נייר לעטיפת מתנות; גלובוסים; כרטיסי 
ברכה; ספרי אורחים; מגזינים; מפות; מרקרים; דפי ממו; 

פלסטלינה; עלונים; עיתונים; פתקי נייר; מחברות; דפי מחברות; 
ציורים; דגלי נייר; מתנות מנייר לחלוקה במסיבות; כובעי 
מסיבות מנייר; קישוטי עוגות מנייר; קישוטי מסיבות מנייר; 
מפיות נייר; שקיות מסיבות מנייר; משקולות נייר; פפיונים 

לעטיפת מתנות מנייר; דגלוני נייר; מצעיות מנייר; מפות שולחן 
מנייר; מפות שולחן מפלסטיק; שקיות מסיבות מפלסטיק; 

מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי עפרונות; נרתיקי 
וקופסאות עטים ועפרונות; עטים; כתבי עת; אלבומי תמונות; 
תמונות; הדפסי תמונות; ספרי תמונות; חומרי פלסטיק לאריזה 
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); דיוקנאות; גלויות; פוסטרים; 

פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; הזמנות מודפסות; 
תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות גומי; שקיות 

סנדוויץ'; כרטיסי ציון; אלבומי בולים; מכשירי כתיבה; שדכנים; 
מדבקות; קלפי אספנות; סרגלים לא מכוילים; נייר כתיבה; כלי 
כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping 
bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets; all 
included in class 18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי אתלטיקה; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי חוף; תיקי ספרים; נרתיקי כרטיסי חיוב; ארנקים 
לעודף; ארנקים למטבעות; תיקי חיתולים; תרמילים; פאוצ'ים; 

תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; נרתיקי מפתחות; 
מזוודות; תגי מזוודות; תיקי לילה; נרתיקים; ילקוטים; שקיות 
קניות; תיקי נשיאה; מטריות; פאוצ'ים; ארנקים; הנכללים כולם 

בסוג 18.                                           

Class: 25 סוג: 25

Aprons; athletic shoes; bandanas; baseball caps; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; 
blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth 
bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf 
shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head 
wear; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; 
kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; 
night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; T-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.     

סינורים; נעלי התעמלות; בנדנות; כובעי בייסבול; בגדי חוף; 
לבוש חוף; חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזרים; מגפיים; עניבות 
פרפר; חזיות; כובעים; מכנסי רכיבה על סוסים; סינרי בד; 

מעילים; שמלות; מחממי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; 
תחפושות ליל כל הקדושים; כובעים; סרטי ראש; כיסויי ראש; 
לבנים; הלבשת פעוטות; ג'קטים; ג'ינס; סריגים; מטפחות; בגדי 
גוף; מחממי רגליים; כסיות; עניבות; חולצות לילה; כותונות 
לילה; סרבלים; פיג'מות; מכנסיים; גרבונים; שכמיות; לבוש 
גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; חצאיות; 
מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; גרביים; 

גרביונים; סוודרים; מכנסי טריינינג; מיזעים; בגדי ים; גופיות; 
מכנסי גוף; חולצות טי; הלבשה תחתונה; אפודים; צמידים; 

הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28
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Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card gascribers, connector 
plug gauges, connector ring gauges, ring gauges, 
tape measures, outside micrometers, adjusting rings, 
electric pens and accessories, gauge blocks, bevel 
vernier callipers, spring balances, circular-dial 
micrometers. Hat gauges, feeler gauges, thread 
gauges, indicators, limit plug gauges, GO plug 
gauges, hand tally counters, hardness testers, height 
meters, vernier height gauges, inspection sets, taper 
plug gauges, taper sleeve gauges, small gauge 
stands, magnifying glasses, magnifier lamps, light 
meters, hooked magnets, magnetic gauge stands, 
rulers, measuring cutters and scribing cutters, 
measuring inserts with balls of steel, measuring 
equipment holders, sets of measuring balls, vernier 
callipers, micrometer gauges, sets of measuring 
probes, measuring tables, dial indicators, inclination 
measuring devices, organizational magnets, prism 
milling cutters, test glasses, snap gauges, radius 
gauges, refractometers, concentricity gauges, sound 
level meters, grinding gauges, tailors' angles, bevel 
squares, gloves for protection, adjusting 
measurement devices, clamping elements for 
scribing cutters, dividers, marking gauges [joinery], 
current measuring devices, tachometers, sensing 
rods, inspection mirrors, temperature and humidity 
data loggers, temperature probes, temperature 
gauges, depth measurement limit stops, clock vernier 
callipers, angle standards, compass vernier callipers; 
all aforementioned goods excluding pre¬recorded 
data carriers of any kind for entertainment purposes, 
particularly cinematographic films, motion pictures, 
video tapes and audio tapes; all afore-mentioned 
products for use in industry (operating 
equipment).mes; children’s multiple activity toys; 
badminton sets; balloons; baseball bats; basketballs; 
bath toys; baseballs; beach balls; bean bag dolls; 
building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher’s mitts; chess sets; 
children’s play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations; collectable toy figures; 
crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll 
clothing; doll accessories; doll playsets; electric 
action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; yo-yos; all included in class 28.

משחקי מיומנות פעולה; בובות צעצוע ואביזרים לכך; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים לפעילויות מגוונות לילדים; ערכות 
כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי כדורסל; צעצועי 
אמבטיה; כדורי בייסבול; כדורי חוף;  בובות פוף; אבני בניין; 
כדורי כדורת; ערכות שרביטי בועות ותמיסות; כפפת בייסבול; 
ערכות שחמט; איפור משחק לילדים; גרבי חג המולד; קישוטים 
לעץ חג המולד; צעצועי דמויות לאספנים; מרצדות לעריסה; 
צעצועי עריסה; צעצועי זריקת דיסק; בובות; בגדי בובות; 
אביזרים לבובות; ערכות משחק לבובות; צעצועי פעולה 

חשמליים; ציוד הנמכר כיחידה למשחקי קלפים; ציוד דיג; כדורי 
גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; יחידה הנאחזת ביד 
למשחקים אלקטרוניים; דיסקיות הוקי; צעצועים מתנפחים; 
פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; קסמים; גולות; משחקי 
חשיבה; צעצועים מכאניים; צעצועי תיבות נגינה; צעצועים 
מוזיקליים; משחקי חברה; אביזרי מסיבות בדמות צעצועים 
קטנים; משחקי מסיבות; קלפי משחק; צעצועי קטיפה; כדורי 
חבטות; בובות; גלגיליות; כדורי גומי; סקייטבורד; סנובורד; 
כפפות שלג; כדורי כדורגל; סביבונים; צעצועים נמעכים; 
צעצועים ממולאים; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובונים; כדורי טניס; בובות צעצוע; ערכות צעצועי דלי ואת 
חפירה; טלפון נייד צעצוע; כלי רכב צעצוע; קטנועי צעצוע; 
מכוניות צעצוע; ערכות הרכבת מודלים; דמויות צעצוע; בנק 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים משפריצי מים; 
צעצועים מכאניים; יו-יו; הנכללים כולם בסוג 28.                     
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 Owners

Name: Marvel Characters, Inc.

Address: 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, 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

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעמי פירות; תרכיזים על בסיס מיץ; לימונדה; פונץ'; 
משקאות שאינם אלכוהוליים, שהם, משקאות מוגזים; משקאות 
שאינם אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייקים; מים תוססים; 
משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות קלים; מי שולחן; 

מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.                                     
                                                                                    

          

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; production of entertainment shows and 
interactive programs for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; online interactive 
entertainment; online games; all included in class 41.

הפקה, הצגה, הפצה, והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה, והשכרה של תכניות טלוויזיה ורדיו; הפקה, הצגה, 

הפצה, והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; מידע בידור; הפקה 
של הופעות בידור ותוכניות אינטראקטיביות להפצה באמצעות 
טלוויזיה, כבלים, לווין, תקשורת אודיו ווידאו, מחסניות, דיסקי 
לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים אלקטרוניים; הפקה ואספקה של 
בידור, חדשות, ומידע באמצעות רשתות תקשורת ומחשבים; 
פארק שעשועים ושירותי פארק נושאיים; שירותי חינוך ובידור 
המסופקים בתוך או ביחס לפארקי שעשועים; הופעות חיות על 
במה; הצגה של הופעות חיות; הפקות תיאטרון; שירותי בידור; 
בידור אינטראקטיבי מקוון; משחקים מקוונים; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

ט"ז חשון תשע"ו - 42529/10/2015



KARTEAN

Trade Mark No. 263221 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.                     
                                                                                    

                          

ט"ז חשון תשע"ו - 42629/10/2015



CYLIOS

Trade Mark No. 263222 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.                     
                                                                                    

                          

ט"ז חשון תשע"ו - 42729/10/2015



CINFINI

Trade Mark No. 263223 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.                     
                                                                                    

                          

ט"ז חשון תשע"ו - 42829/10/2015



AUXELVO

Trade Mark No. 263225 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.                     
                                                                                    

                          

ט"ז חשון תשע"ו - 42929/10/2015



CRENZLO

Trade Mark No. 263227 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.                     
                                                                                    

                          

ט"ז חשון תשע"ו - 43029/10/2015



KYMRIAH

Trade Mark No. 263229 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.                     
                                                                                    

                          

ט"ז חשון תשע"ו - 43129/10/2015



MYARTA

Trade Mark No. 263234 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.                     
                                                                                    

                          

ט"ז חשון תשע"ו - 43229/10/2015



EVS

Trade Mark No. 263235 מספר סימן

Application Date 25/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Fairway Import-Export, Inc.

Address: 2130 E. Gladwick Street, Rancho Dominguez, 
90220, California, U.S.A.

(a Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Knee braces; Knee bandages, orthopedic; Abdominal 
belts; Abdominal corsets; Abdominal pads; Bandages 
for joints, anatomical / supportive bandages, in 
International Class 10. 

משעני ברכיים, תחבושות ברכיים אורטופדיות, חגורות בטן, 
מחוכי בטן, פדים לבטן, תחבושות לפרקים, תחבושות תמיכה 
אורטופדיות; הנכללים כולם בסוג 10.                                    

                                    

Class: 28 סוג: 28

Athletic sporting goods, namely, athletic wrist and 
joint supports; Muscle training braces to be worn on 
the back for support when playing sports; Chest 
protectors for sports; Kidney belts for sports; Elbow 
guards for athletic use; Elbow pads for athletic use; 
Knee guards for athletic use; Knee pads for athletic 
use; Protective supports for shoulders and elbows; 
Gloves for motorcycling; Medical braces for ankles, 
wrists, elbows, knees; Bags specially adapted for 
sports equipment; Sports equipment for boxing and 
martial arts, namely, boxing gloves, boxing bags, 
punching mitts, belly protectors, groin protectors and 
shin guards; Trolley bags specially adapted for sports 
equipment.; all included in class 28. 

סחורות ספורט אתלטי, שהן, תומכים אתלטיים למפרקים 
ולפרק כף היד; משעני שרירים לאימונים ללבישה על הגב 

לתמיכה בעת ביצועי ספורט; מגני חזה לספורט; חגורות כליה 
לספורט; מגני מרפקים לשימוש אתלטי; פדים למרפקים 

לשימוש אתלטי; מגני ברכיים לשימוש אתלטי; פדים לברכיים 
לשימוש אתלטי; תומכים מגנים לכתפיים ולמרפקים; כפפות 
לאופנועים; משענים רפואיים לקרסוליים, פרקי כף היד, 

מרפקים, ברכיים; תיקים המותאמים במיוחד לציוד ספורט; ציוד 
ספורט לאיגרוף ואומנויות לחימה, שהוא, כפפות איגרוף, שקי 
איגרוף; כפפות איגרוף חצאיות; מגני בטן, מגני מפשעה, מגני 
שוק; מזוודות על גלגלים המותאמות במיוחד לציוד ספורט; 

הנכללים כולם בסוג 28.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                      

ט"ז חשון תשע"ו - 43329/10/2015



Trade Mark No. 263238 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: SE-151 85 Södertälje, Sweden

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 and substances for use 
in oncology and for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders, respiratory diseases and 
disorders, gastrointestinal diseases and disorders 
and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central nervous 
system, namely central nervous system infections, 
brain diseases, depression, anxiety, central nervous 
system movement disorders, and spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of diseases and 
disorders of the peripheral nervous system, namely 
cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and 
plexopathies;
pharmaceutical preparations and substances for use 
in pain control and local and general anesthetics; 
pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatory; pharmaceutical preparations, namely, 
anti-infective; all included in class 5. 

חומרים ותכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה ולטיפול במחלות 
והפרעות קרדיווסקולאריות, מחלות והפרעות נשימתיות, מחלות 
והפרעות של הקיבה והמעיים ומחלות והפרעות מטבוליות; 

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות והפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית, דהיינו זיהומים של מערכת העצבים המרכזית, 
מחלות מוח, דיכאון, חרדה, הפרעות תנועה של מערכת 

העצבים המרכזית, ומחלות של חוט השדרה; חומרים ותכשירי 
רוקחות לטיפול במחלות והפרעות של מערכת העצבים 

ההיקפית, דהיינו נוירופתיה תוך גולגולתי ונוירופתיה שידרתי, 
נוירופתיה

אוטונומית, נוירופתיה ופלקסופטיה סנסורי-מוטורי; חומרים 
ותכשירי רוקחות לשימוש בבקרת כאב ובהרדמה מקומית 

וכללית; תכשירי רוקחות, דהיינו נוגדי דלקת; תכשירי רוקחות, 
דהיינו נוגדי זיהום". פרטת הסחורות הנ"ל תואמת את פיתוח 
המבקשת בתרופה בתחומים: אונקולוגיה, לב וכלי דם ומחלות 
מטבוליות, מערכת הנשימה ומחלות אוטואימוניות. בנוסף, 
המבקשת פעילה בתחומים נוספים כגון נוירולוגיה, מחלות 
זיהומיות ומחלות גסטרואינטסטינאליות ולכן שימוש התרופה 
מיועד למספר מחלות; הנכללים כולם בסוג 5.                        

                        

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

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

European Union, 24/09/2013, No. 012164885 האיחוד האירופי, 24/09/2013, מספר 012164885

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 43429/10/2015



Trade Mark No. 263239 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: SE-151 85 Södertälje, Sweden

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 and substances for use 
in oncology and for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders, respiratory diseases and 
disorders, gastrointestinal diseases and disorders 
and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central nervous 
system, namely central nervous system infections, 
brain diseases, depression, anxiety, central nervous 
system movement disorders, and spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of diseases and 
disorders of the peripheral nervous system, namely 
cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and 
plexopathies;
pharmaceutical preparations and substances for use 
in pain control and local and general anesthetics; 
pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatory; pharmaceutical preparations, namely, 
anti-infective; all included in class 5

חומרים ותכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה ולטיפול במחלות 
והפרעות קרדיווסקולאריות, מחלות והפרעות נשימתיות, מחלות 
והפרעות של הקיבה והמעיים ומחלות והפרעות מטבוליות; 

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות והפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית, דהיינו זיהומים של מערכת העצבים המרכזית, 
מחלות מוח, דיכאון, חרדה, הפרעות תנועה של מערכת 

העצבים המרכזית, ומחלות של חוט השדרה; חומרים ותכשירי 
רוקחות לטיפול במחלות והפרעות של מערכת העצבים 

ההיקפית, דהיינו נוירופתיה תוך גולגולתי ונוירופתיה שידרתי, 
נוירופתיה;  אוטונומית, נוירופתיה ופלקסופטיה סנסורי-מוטורי; 
חומרים ותכשירי רוקחות לשימוש בבקרת כאב ובהרדמה 

מקומית וכללית; תכשירי רוקחות, דהיינו נוגדי דלקת; תכשירי 
רוקחות, דהיינו נוגדי זיהום;הנכללים כולם בסוג 5.                  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

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

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

European Union, 30/08/2013, No. 012102174 האיחוד האירופי, 30/08/2013, מספר 012102174

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 43529/10/2015



Trade Mark No. 263244 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: SE-151 85 Södertälje, Sweden

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 and substances for use 
in oncology and for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders, respiratory diseases and 
disorders, gastrointestinal diseases and disorders 
and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central nervous 
system, namely central nervous system infections, 
brain diseases, depression, anxiety, central nervous 
system movement disorders, and spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of diseases and 
disorders of the peripheral nervous system, namely 
cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and 
plexopathies;
pharmaceutical preparations and substances for use 
in pain control and local and general anesthetics; 
pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatory; pharmaceutical preparations, namely, 
anti-infective; all included in class 5. 

חומרים ותכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה ולטיפול במחלות 
והפרעות קרדיווסקולאריות, מחלות והפרעות נשימתיות, מחלות 
והפרעות של הקיבה והמעיים ומחלות והפרעות מטבוליות; 

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות והפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית, דהיינו זיהומים של מערכת העצבים המרכזית, 
מחלות מוח, דיכאון, חרדה, הפרעות תנועה של מערכת 

העצבים המרכזית, ומחלות של חוט השדרה; חומרים ותכשירי 
רוקחות לטיפול במחלות והפרעות של מערכת העצבים 

ההיקפית, דהיינו נוירופתיה תוך גולגולתי ונוירופתיה שידרתי, 
נוירופתיה 

אוטונומית, נוירופתיה ופלקסופטיה סנסורי-מוטורי; חומרים 
ותכשירי רוקחות לשימוש בבקרת כאב ובהרדמה מקומית 

וכללית; תכשירי רוקחות, דהיינו נוגדי דלקת; תכשירי רוקחות, 
דהיינו נוגדי זיהום; הנכללים כולם בסוג 5.                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

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

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

European Union, 19/12/2013, No. 012446266 האיחוד האירופי, 19/12/2013, מספר 012446266

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 43629/10/2015



אידורסיה

Trade Mark No. 263269 מספר סימן

Application Date 27/02/2014 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: Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                         

ט"ז חשון תשע"ו - 43729/10/2015



Trade Mark No. 263318 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1193652 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Antifreeze; brake fluid; liquids and solutions for 
batteries; protective gases for welding; welding 
chemicals; soldering fluxes; chemical cleaning 
additives to gasoline and other motor fuels; coolants 
for vehicle engines; combusting preparations being 
chemical additives to motor fuel; glues, adhesives 
and sealants for the maintenance and repair of 
vehicles; fuel-saving preparations; transmission fluid; 
fluids for power steering.

Class: 2 סוג: 2

Anti-rust preparations for preservation; automotive 
paints, varnishes, mordants; colorants; coatings 
(paints).

Class: 3 סוג: 3

Rust removing preparations; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
cosmetic products for the protection and care of skin; 
abrasive paper; polishing paper; polishing 
preparations; polishing creams; polishing wax; 
windscreen cleaning liquids.

Class: 6 סוג: 6

Safety cashboxes; cashboxes of metal; loading, 
handling and transport pallets of metal; containers of 
metal (storage, transport); locks of metal for vehicles, 
non-electric; padlocks; safety chains of metal; tool 
boxes of metal, empty; vice claws of metal; straps of 
metal; metal hooks and rings for straps; metal locking 
systems for fuel tanks and customized metal anti-
siphoning products to prevent theft of fuel; soldering 
wire of metal.

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand operated), 
including air pistols; penknives; ice scrapers (hand 
tools); guns, hand-operated, for the extrusion of 
mastics; safety hammers (hand tools); ratchets (hand 
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)

ט"ז חשון תשע"ו - 43829/10/2015



 Owners

Name: DAF Trucks N.V.

Address: Hugo van der Goeslaan 1, NL-5643 TW 
Eindhoven, Netherlands

(NETHERLANDS Naamloze Vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Benelux, 14/05/2013, No. 1268278 בנלוקס, 14/05/2013, מספר 1268278

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 6 סוג: 6

Class: 8 סוג: 8

ט"ז חשון תשע"ו - 43929/10/2015



Hatch

Trade Mark No. 263365 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qoros Automotive Co., Ltd.

Address: 1 Tongda Road, Economic and Technology 
Development Area, Changshu, 215513, Jiangsu 
Province, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Cars; Wheels for vehicles; Chassis of vehicles; 
Engines for land vehicles; Doors for vehicles; 
Windows for vehicles; Steering wheels for vehicles; 
Hoods for vehicles; Bodies for vehicles; Propulsion 
mechanisms for land vehicles; Gearing for land 
vehicles; Elec-tric motors for land vehicles; Clutches 
for land vehicles; Brakes for vehicles; Turbines for 
land vehicles; Bumpers for automo-biles; Seats for 
vehicles; Horns for vehicles; Suspension shock 
absorbers for vehicles; Anti-theft devices for vehicles; 
all included in class 12.

מכוניות; גלגלים לכלי רכב; שלדה של כלי רכב; מנועים לכלי 
רכב יבשתיים; דלתות לכלי רכב; חלונות לכלי רכב; הגאים לכלי 
רכב; ברדסים לכלי רכב; גופים לכלי רכב; מנגנוני הינע לכלי 
רכב יבשתיים; הילוכים לכלי רכב יבשתיים; מנועים חשמליים 
לכלי רכב יבשתיים; מצמדים לכלי רכב יבשתיים; בלמים לכלי 
רכב; טורבינות לכלי רכב יבשתיים; פגושים לרכב; מושבים לכלי 
רכב; צופרים לכלי רכב; בולמי זעזועים לכלי רכב; מכשירים נגד 
גניבות לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.                             
                                                                                    
                                                                                    

              

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

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

European Union, 02/09/2013, No. 012107868 האיחוד האירופי, 02/09/2013, מספר 012107868

Class: 12 סוג: 12

ט"ז חשון תשע"ו - 44029/10/2015



ישרא-אסט
Isra-Asset

Trade Mark No. 263366 מספר סימן

Application Date 01/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yair sharon שם: יאיר שרון

Address: Mitspe Yam 5, Herzeliya, 46590, Israel כתובת : מצפה ים 5, הרצליה, 46590, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerage.                      .תיווך נדל"ן

ט"ז חשון תשע"ו - 44129/10/2015



Go! - Fit

Trade Mark No. 263409 מספר סימן

Application Date 24/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aviad Maor שם: אביעד מאור

Address: Vatikim 22 st, P.O.B. 7101, Even Yehuda, 
40500, Israel

כתובת : ותיקים 22, ת.ד. 7101, אבן יהודה, 40500, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shaul Hasenfeld, Adv.

Address: 19 Saadya Ga'on St., Kiriat-Uno, 55513, Israel

שם: שאול הזנפלד, עו"ד

כתובת : סעדיה גאון 19, קרית אונו, 55513, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice and its derivatives including rice cakes\chips, 
corn and its derivatives including corn cakes\chips, 
flour and products made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; sugar, sugar substututes, 
chocolate, cookies; cakes, all included in class 30.

אורז ונגזרותיו כולל פריכיות\ציפס מאורז, תירס ונגזרותיו כולל 
פריכיות\ציפס מתירס, קמח ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, 
דברי מאפה וממתקים; גלידות; סוכר, תחליפי סוכר, שוקולד, 
עוגיות, עוגות; הנכללים כולם בסוג 30.                                 

                                                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 44229/10/2015



Trade Mark No. 263410 מספר סימן

Application Date 23/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tefen Medical Ltd. שם: תפן מדיקל בע"מ

Address: P.O.B. 13, Migdal Tefen, 2495900, Israel כתובת : ת.ד. 13, תפן, 2495900, מגדל תפן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pastel Ltd.

Address: Barkan 39 st, Yuvalim, 2104200, Israel

שם: פסטל מנהלים בע"מ

כתובת : ברקן 39, יובלים, 2014200, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Plastic apparatus for use as a clothing guard inside 
laundry machines

התקן מפלסטיק לשימוש להגנה על פריטי לבוש במכונת 
כביסה.                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 44329/10/2015



Trade Mark No. 263440 מספר סימן

Application Date 01/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1193882 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; scale removing and cleaning 
preparations.

Class: 11 סוג: 11

Electric tea and coffee machines; electric equipment 
and apparatus for preparing coffee and tea and other 
hot beverages and cold beverages; dispensing 
machine system (other than vending machine) for 
freshly prepared hot and cold beverages; apparatus 
for heating milk including function for making milk 
froth; electric percolators and components therefor; 
water heaters; filters for drinking water; components, 
accessory parts, refillable containers, capsules and 
cartridges and replacement parts (as far as included 
in this class) for all the aforesaid goods.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers, 
including of precious metal, in particular coffee and 
tea services, teapots, cups, mugs, storage containers 
for tea and tea displays (tea boxes), tea balls, tea 
strainers; insulating containers; tins, included in this 
class; articles of glassware, porcelain and 
earthenware, in particular coffee and tea services, 
teapots, cups, mugs, storage containers for tea and 
tea displays (tea boxes), tea balls, tea strainers; 
insulating containers; tins, as far as included in this 
class; kettles (non-electric); articles for cleaning 
purposes.

ט"ז חשון תשע"ו - 44429/10/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: R. Seelig & Hille oHG

Address: Kevelaerer Str. 21-23, 40549 Düsseldorf, 
Germany

(general partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 30 סוג: 30

Tea and tea-like products (herbal teas/herbal 
infusions and fruit teas/fruit infusions) for 
consumption, also enriched with vitamins, and/or 
flavored and/or in instant form and/or enriched with 
minerals; tea extracts; iced tea; beverages with or on 
the basis of tea, herbal tea, fruit tea (also in ready-to-
drink form and/or with added fruit drinks and/or fruit 
juices); preparations mainly consisting of tea extracts 
and/or extracts of tea-like products, in powdered form 
and/or granulated form and/or instant form, also 
flavored and/or enriched with vitamins and/or 
minerals and/or spices and/or milk components 
and/or further ingredients; beverage powders and 
prepared beverages (included in this class), in 
particular on the basis of tea and/or tea extracts; 
sugar confectionary; chocolate goods; bread and 
pastry products; sugar; candied sugar.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, in particular beverages with 
added tea, herbal tea, fruit tea; energy drinks; fruit 
beverages and fruit juices; mineral waters and other 
aerated waters; syrups and other preparations for 
making beverages; instant beverage powder for 
making non-alcoholic beverages; extracts and 
essences for making non-alcoholic beverages.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink, namely 
providing food and drink in tea shops, cafeterias, 
cafés, hotels, restaurants, bars, motels, canteens, 
snack-bars or self-service restaurants, including for 
take-away food and drink; operating tea shops, 
cafeterias, cafes, hotels, restaurants, bars, motels, 
canteens, fast-food restaurants or self-service 
restaurants, including for take-away food and drink; 
catering services; food and drink catering for parties; 
rental of premises for meetings and events; services 
of franchised restaurants.

ט"ז חשון תשע"ו - 44529/10/2015



Trade Mark No. 263480 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1194290 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Reinforcing materials of metal for building purposes; 
shuttering of metal for concrete; crash barriers of 
metal for roads, guard rails of metal, connecting 
elements for mobile or stationary protective walls of 
concrete, plastic or steel, hoods of metal for 
inspection doors or service openings in protective 
walls, dilatation hoods for bridging large gaps in 
protective walls, transition constructions of metal for 
the connection of protective walls of different 
configurations; masts of metal, supports of metal for 
road signs; wall claddings of metal; frames of metal 
for building; posts of metal; hinges and strap-hinges 
of metal; signboards of metal; signalling equipment 
and signalling panels, non-luminous and non-
mechanical, of metal; steel structures; street 
boundaries and boundary posts, non-luminous and 
non-mechanical, of metal; cladding of metal for 
construction and building; devices of metal for 
facilitating the crossing of protective walls of 
concrete, steel or other materials.

Class: 19 סוג: 19

Reinforcing materials, not of metal, for building; 
building panels, not of metal, building stone; 
concrete, concrete building elements; protective walls 
of in-situ concrete, wall elements of concrete for 
stationary and mobile protective walls; shuttering, not 
of metal, for concrete; bituminous products for 
building; crash barriers, not of metal, for roads, posts, 
not of metal, supports for road signs, not of metal, 
non-luminous and non-mechanical signalling 
equipments and signalling panels, not of metal; 
binding material for road repair, materials for making 
and coatings roads; non-luminous and non-
mechanical boundaries, not of metal, for roads; road 
marking sheets and strips, not of metal; partitioning 
walls and protective walls, not of metal; cladding, not 
of metal, for building; connecting elements, not of 
metal, for protective walls of concrete, steel and other 
materials, hoods, not of metal, for bridging gaps in 
protective walls of concrete, steel or other materials, 
dilatation hoods, not of metal, for bridging large gaps 
in protective walls of concrete, steel or other 
materials; transition constructions, not of metal, for 
the connection of protective walls of different 
configurations; devices, not of metal, for facilitating 
the crossing of protective walls of concrete, steel or 
other materials.

ט"ז חשון תשע"ו - 44629/10/2015



Class: 37 סוג: 37

Construction; repair, namely repair of civil 
engineering structures above or below ground level 
of all kinds, particularly repair of streets, bridges, 
bicycle paths and footpaths, walls and barriers, 
especially of traffic guidance barriers and noise 
protection walls, passive protective appliances, 
vehicle restraining systems, particularly of protective 
walls and barriers of concrete; repair of construction 
machines and vehicles and of parts thereof, repair of 
tools; installation services; asphalting; construction 
consultation; installation, maintenance and repair of 
traffic guidance and protective walls or barriers of 
concrete, steel and other materials; road paving; 
leasing of construction machines and vehicles.

Class: 42 סוג: 42

Technological services; engineering; technical project 
studies; relating to the above-mentioned 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)

Germany, 29/05/2013, No. 30 2013 003 667.0/06 גרמניה, 29/05/2013, מספר 667.0/06 003 2013 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Rigid pipes, not of metal; asphalt, pitch and bitumen; 
monuments, not of metal; reinforcing materials, not of 
metal, for building; building panels, not of metal, 
building stone; concrete, concrete building elements; 
protective walls of in-situ- concrete, wall elements of 
concrete for stationary and mobile protective walls; 
shuttering, not of metal, for concrete; bituminous 
products for building; crash barriers, not of metal, for 
roads, posts, not of metal, supports for road signs, not 
of metal, non-luminous and non-mechanical signalling 
equipments and signalling panels, not of metal; 
binding material for road repair, materials for making 
and coatings roads; non-luminous and non-
mechanical boundaries, not of metal, for roads; road 
marking sheets and strips, not of metal; partitioning 
walls and protective walls, not of metal; cladding, not 
of metal, for building; connecting elements, not of 
metal, for protective walls of concrete, steel and other 
materials, hoods, not of metal, for bridging gaps in 
protective walls of concrete, steel or other materials, 
dilatation hoods, not of metal, for bridging large gaps 
in protective walls of concrete, steel or other 
materials; transition constructions, not of metal, for 
the connection of protective walls of different 
configurations; devices, not of metal, for facilitating 
the crossing of protective walls of concrete, steel or 
other materials

ט"ז חשון תשע"ו - 44729/10/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: LINETECH GmbH & Co. KG

Address: Von-Hünefeld-Straße 99, 50829 Köln, Germany

(Germany Limited Partnership organized under the law of 
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

Class: 37 סוג: 37

Repair, namely repair of civil engineering structures 
above or below ground level of all kinds, particularly 
repair of streets, bridges, bicycle paths and footpaths, 
walls and barriers, especially of traffic guidance 
barriers and noise protection walls, passive protective 
appliances, vehicle restraining systems, particularly of 
protective walls and barriers of concrete; repair of 
construction machines and vehicles and of parts 
thereof, repair of tools; installation services; 
asphalting; construction consultation; installation, 
maintenance and repair of traffic guidance and 
protective walls or barriers of concrete, steel and 
other materials; road paving; leasing of construction 
machines and vehicles

ט"ז חשון תשע"ו - 44829/10/2015



Trade Mark No. 263502 מספר סימן

Application Date 17/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0169218 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Allergy medications; Antiallergic medicines; 
Medicines for intestinal disorders; Medicines for the 
treatment of gastrointestinal diseases; 
Pharmaceutical preparations for use in urology; 
Pharmaceutical preparations for use in dermatology; 
Pharmaceutical products for treating respiratory 
diseases and asthma; Pharmaceutical preparations 
acting on the central nervous system; 
Pharmaceuticals, namely, antihelmintics and 
antihistamines; Pharmaceutical preparations for 
treating allergies; Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of gastro-intestinal 
diseases; Pharmaceutical preparations for treating 
alimentary tract and canal diseases and illnesses; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, 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 and substances for the treatment of 
viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, 
cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, 
sexual dysfunction, oncological, hepatological, 
ophthalmic, respiratory, neurological, gastrointestinal, 
hormonal, dermatological, psychiatric and immune 
system related diseases and disorders; All-purpose 
disinfectants; Urinary tract disinfectants; Disinfectants 
for sanitary purposes; Dietetic foodstuffs in the nature 
of vitamin supplements, vitamins and vitamin 
preparations, mineral food supplements, mineral 
supplements, mineral nutritional supplements, 
vitamin and mineral preparations for medical use, 
dietary and nutritional supplements and 
nutraceuticals for use as a dietary supplement; 
Medicated supplements for foodstuffs for animals; 
Medicated supplements for foodstuffs for babies.

ט"ז חשון תשע"ו - 44929/10/2015



 Owners

Name: PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT 
GESELLSCHAFT M.B.H.

Address: A-6060 ABSAM, Austria

(Austria Gesellschaft m.b.H.)

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 חשון תשע"ו - 45029/10/2015



HELOSAN

Trade Mark No. 263518 מספר סימן

Application Date 07/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zoetis LLC

Address: 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and cleaning preparations; all included in 
class 3.

תכשירי קוסמטיקה וניקיון; הנכללים כולם בסוג 3.                   
              

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
veterinary treatment for skin conditions and sores; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים, שהם, טיפול וטרינרי לבעיות עור 
ולפצעים; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 45129/10/2015



Trade Mark No. 263532 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1227930 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Shmuel Chen שם: שמואל חן

Address: Kazan 8, Raanana, Israel כתובת : קזן 8 א', רעננה, ישראל

Name: Gal Dux שם: גל דוקס

Address: Remez 6, Yehud, Israel כתובת : רמז 6, יהוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Keren Grossman

Address: 4 Struauss St., Jerusalem, Israel

שם: עו"ד קרן גרוסמן

כתובת : שטראוס 4, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ט"ז חשון תשע"ו - 45229/10/2015



ORLINE

Trade Mark No. 263548 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metals and metal alloys; metal forgings; metallic 
molds for metal casting; refractory castable mixes of 
metal; bolts of metal; doors of metal; vats of metal; 
latticework of metal; chests of metal; metal castings; 
casings of metal; aluminum products, namely, 
castings, foils, powder, and rolled, drawn or extruded 
semi-finished articles of aluminium or its alloys; 
armored doors of metal; metal armor-plating; fired 
refractory materials of metal; sheets and plates of 
metal; rods of metal for brazing and welding; boxes 
of metal; tool chests of metal, empty; all included in 
class 6. 

מתכות וסגסוגות של מתכות; מתכות מחושלות; תבניות מתכת 
ליציקת מתכות; תערובות מתכת עמידות בחום שניתן להתיכן; 
בריחי מתכת; דלתות מתכת; מיכלי מתכת; סורגי מתכת; תיבות 
מתכת; יציקות מתכת; מארזי מתכת; מוצרי אלומיניום, דהיינו, 

יציקות, ריקועים, אבקות וכן מוצרים גמורים למחצה של 
אלומיניום או נתכיו שעברו רידוד, מתיחה או שיחול; דלתות 
מתכת משוריינות; ציפוי מתכת משוריין; חומרי מתכת חסיני 
אש; יריעות ולוחות של מתכת; מוטות מתכת להלחמה וריתוך; 
קופסאות מתכת; ארונות כלים ממתכת, ריקים; הכלולים כולם 
בסוג 6.                                                                           
                                                                                    

                                    

Class: 9 סוג: 9

Distribution boxes; branch boxes; power distribution 
boxes; distribution consoles; power cables; electricity 
meters; electrical fuses; electrical fuse boxes; 
electrical devices, namely, cell switches; step-up 
transformers, inverters, limiters, rectifiers; static 
voltage regulators; static exciters; static grounding 
systems and apparatus; electric loss indicators; anti-
electrocution devices; amplifying tubes; junction 
boxes [electricity]; electricity regulation and 
distribution apparatus; solar panels for production of 
electricity; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; magnetic door catches; 
telecommunications apparatus and instruments; 
fuses for telecommunication apparatus; electric 
resistors and transformers for telecommunication 
apparatus; traffic-light apparatus [signalling devices]; 
all included in class 9. 

ארונות סעף, קופסאות סעף, תיבות סעף; לוחות בקרת חשמל; 
כבלי חשמל; מדי חשמל; נתיכי חשמל, קופסאות נתיכי חשמל; 
התקני חשמל, דהיינו, צמצמים, שנאים, מהפכים, מגבילים, 
מיישרי זרם; ווסתי מתח חשמל סטטי; מעוררי ומחוללי חשמל 
סטטי; התקנים ומערכות להארקת חשמל סטטי; מדי בזבוז 

חשמל; מתקנים למניעת התחשמלות; צינורות אוורור (חשמל); 
תיבות חיבורים (חשמל); התקנים לוויסות וחלוקה של חשמל; 
לוחות (פאנלים) קולטי שמש לייצור חשמל; מתקנים להולכה, 
מיתוג, העברה, התמרה, צבירה, הכוונה, ויסות או בקרה של 
חשמל; תפסים מגנטיים של דלתות; התקני ומכשירי תקשורת 
רחק; נתיכים להתקני תקשורת רחק; נגדים חשמליים ושנאים 
חשמליים להתקני תקשורת רחק; מערכת רמזורים; הכלולים 
כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 20 סוג: 20

Security cabinets; storage cabinets of metal; cabinet 
door catches, not of metal; door bolts, not of metal; 
bolts, not of metal; tool boxes, empty, not of metal; 
containers, not of metal; boxes of wood or plastic; 
cabinets, not of metal; door handles, not of metal; 
ceramic pulls for cabinets; crates of plastic, boxes of 
plastic, storage drums of plastic; pipe clips, not of 
metal; assembly parts made of fiberglass, namely, 
braces, brackets, clamps, for internal or external use 
and parts therefor; processed polyester resin for non-
metal armored cabinets; all included in class 20. 

ארונות בטיחות; ארונות מתכת לאחסון; תפסים לא מתכתיים 
לדלתות ארונות, מנעולים לדלתות שאינם עשויים ממתכת, 

בריחים שאינם ממתכת; תיבות מכשירים ריקות, לא ממתכת, 
מיכלים שאינם ממתכת; תיבות עץ או פלסטיק; ארונות שאינם 
ממתכת; ידיות דלתות שאינן ממתכת, ידיות משיכה קרמיות 
לארונות; ארגזי פלסטיק, קופסאות פלסטיק, דודי אחסון 
מפלסטיק; חבקי צינורות שאינם ממתכת; חלקים להרכבה 
העשויים מפיברגלאס, דהיינו, משענים, סוגרים, מלחציים, 
לשימוש פנים או חוץ וחלקים עבורם; שרף פוליאסטר מעובד 

לבסיסי ארונות משוריינים, שאינם ממתכת; הכלולים כולם בסוג 
                                                                                .20

                                                      

ט"ז חשון תשע"ו - 45329/10/2015



Ownersבעלים

Name: Orlite Industries (Millenium 2000) Ltd. שם: אורלייט תעשיות (מילניום 2000) בע"מ

Address: 2 Ben Gurion Street, Nes Ziona, 74101, Israel כתובת : בן גוריון 2, נס ציונה, 74101, ישראל

אורלייט תעשיות (מילניום 2000) בע"מ

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 חשון תשע"ו - 45429/10/2015



Trade Mark No. 263587 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jacques Capsouto Ltd. שם: ז'אק קפסוטו בע"מ

Address: 15 Har HaGilboa, Kiriat Ono, 55024, Israel כתובת : הר הגלבוע 15, קרית אונו, 55024, ישראל

ז'אק קפסוטו בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Benett

Address: Menahem Plaut, P.O.B. 94, Rehovot, 76706, 
Israel

שם: גד בנט

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine. יין.   

ט"ז חשון תשע"ו - 45529/10/2015



JW MARRIOTT

Trade Mark No. 263613 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Marriott Worldwide Corporation

Address: 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD, 20817, 
U.S.A.

(Maryland 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: 36 סוג: 36

Real estate services; services relating to the listing, 
leasing, management, operation, rental, and 
brokerage of apartments, condominiums, time-share 
properties and real estate of all kinds; real estate 
financing; all included in class 36

שירותי נדל"ן; שירותים הקשורים לרישום, החכרה, ניהול, 
תפעול, השכרה, ותיווך של דירות, בתים משותפים, נכסי זמן 
קצוב  ונדל"ן מכל הסוגים; מימון נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36  
                                                                                     

                                                              

ט"ז חשון תשע"ו - 45629/10/2015



SKINNES

Trade Mark No. 263616 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 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

Cosmetics and skin care preparations. תכשירים קוסמטיים ולטיפוח העור.               

ט"ז חשון תשע"ו - 45729/10/2015



Trade Mark No. 263633 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1194657 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOLA Switzerland EU s.r.o.

Address: Novozámocká 1065, SK-951 12 Ivanka pri Nitre, 
Slovakia

(République slovaque Société à responsabilité limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Table forks; silver plate (knives, forks and spoons); 
choppers (knives); cleavers; paring knives; flatware 
(knives, forks and spoons); shears (scissors); knives; 
cutlery; vegetable slicers; mincing knives (tools); 
spoons.

Class: 21 סוג: 21

Kitchen utensils; dishes; tableware; earthenware; 
cooking pot sets; table plates; containers for 
household or kitchen use; kitchen containers; non-
electric cooking utensils; utensils for household use; 
tea services [tableware]; services (dishes); coffee 
services; scoops (tableware); kitchen ladles (basting 
spoons); crystal (glassware); painted glassware; 
drinking glasses; glasses (receptacles); cups; glass 
jars [carboys]; pots; mugs; pottery; cooking pots; 
non-electrically heated hot pots; earthenware 
saucepans; frying pans; works of art of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; cutting boards for the 
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)

Slovakia, 11/11/2013, No. 2114 2013 הרפובליקה הסלובקית, 11/11/2013, מספר 2013 2114

Class: 8 סוג: 8

Class: 21 סוג: 21

ט"ז חשון תשע"ו - 45829/10/2015



Trade Mark No. 263697 מספר סימן

Application Date 14/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1136608 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Glaxo Group Limited

Address: 980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical  preparations and substances for the 
prevention, treatment, and/ or  alleviation of 
respiratory diseases and disorder.

ט"ז חשון תשע"ו - 45929/10/2015



Trade Mark No. 263730 מספר סימן

Application Date 17/03/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business services relating to the logistics for the 
transportation and delivery of goods; logistics 
management namely the planning, implementation 
and control of effective movement and storage of 
related information, goods and services from origin to 
destination; integrated tracking and management of 
commercial transactions; business management 
services, namely commercial or industrial 
management assistance, managing information in 
the field of pick-up, transportation and delivery of 
documents, packages and freight; business 
administration services, namely administrative 
processing of purchase orders, demonstration of 
goods, on-line advertising on a computer network; 
management assistance services; management 
consulting services; organizational warehouse 
management; inventory management; import and 
export agency services, namely the processing of 
import and export documentation related to 
documents, packages and freight in transit; direct 
marketing and mail order catalog services, including 
but not limited to, the operation of catalog 
showrooms and a television or internet shopping 
service; all included in class 35.

שירותים עסקיים הקשורים ללוגיסטיקה של העברה ומשלוח 
טובין; ניהול לוגיסטי דהיינו תכנון, "שום ובקרה של תנועה 
יעילה ואחסון של מידע, טובין ושירותים נלווים ממוצא ליעד; 
מעקב וניהול משולבים של עסקאות מסחריות; שירותי ניהול 
עסקי דהיינו, סיוע בניהול מסחרי או תעשייתי, ניהול מידע 
בתחום האיסוף, הובלה ומסירת מסמכים, חבילות ומטענים, 
שירותי מנהל עסקים דהיינו, עיבוד מנהלי של הזמנות רכש, 
המחשה של מוצרים, פרסום מקוון ברשת מחשבים; שירותי 
עזר לניהול; שירותי יעוץ לניהול; ניהול ארגוני של מחסנים; 

שירותי משרד ליבוא ויצוא דהיינו, עיבוד של מסמכי יבוא ויצוא 
הקשורים למסמכים, חבילות ומטענים במעבר; שירותי שיווק 
ישיר והזמנת קטלוגים בדואק, לרבות אך לא מוגבל להפעלת 
חדרי תצוגה קטלוגיים ושירותי קניות בטלוויזיה ובאינטרנט; 

כולם נכללים בסוג 35.                                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 39 סוג: 39

Domestic and international parcel express delivery 
service; computerized tracking, tracing and handling 
of documents, packages and freight in transit; freight 
forwarding services including air and ocean freight 
forwarding, consolidation, warehousing, customs 
clearance and break bulk services; ground 
transportation services; multi-modal transportation 
and distribution; all included in class 39.

שרותי שילוח אקספרס מדינתיים ובינלאומיים של חבילות; 
מעקב, איתור וטיפול ממוחשבים של מסמכים, חבילות ומטענים 

במעבר ;שרותי העברת מטענים לרבות שילוח אווירי, ימי, 
מיזוג, אחסון, בידוק מכס ומטעני כמות; שרותי תחבורה 

יבשתית; שרותי הובלה והפצה רב מודלים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .39
                                                                                    
                                                                                    

                  

ט"ז חשון תשע"ו - 46029/10/2015



 Owners

Name: Aramex International LLC

Address: Business Central Towers, A2302, P.O.B. 
95946, Dubai Media City (TECOM), Sheikh Zayed Road, 
Dubai, United Arab Emirates

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 חשון תשע"ו - 46129/10/2015



Trade Mark No. 263733 מספר סימן

Application Date 06/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mira Hirshberg שם: מירה הירשברג

Address: 20\88 Levi Eshkol St, Tel Aviv, 69361, Israel כתובת : לוי אשכול 20\88, תל אביב, 69361, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and head scarves; all included in 
class 25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
              

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing, including online 
advertising and Internet Marketing; Mnagement and 
administration of businesses for the manufacture, 
sale and marketing of fashion items and accessories; 
all included in class 35.

פרסום ושיווק, לרבות פרסום מקוון ושיווק באינטרנט; ניהול 
ואדמיניסטרציה של עסקים לייצור, מכירה ושיווק של פריטי 

אופנה ואביזרים נלווים; הנכללים כולם בסוג 35.                     
                                                                                    

                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 46229/10/2015



Trade Mark No. 263762 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: SE-151 85 Södertälje, Sweden

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 human use for the 
treatment and prevention of diabetes and metabolic 
disorders; all included in class 5

תכשירי רוקחות לשימוש בבני אדם לטיפול ומניעה של סכרת 
והפרעות מטבוליות; הנכללים כולם בסוג 5                             

                                                                

ט"ז חשון תשע"ו - 46329/10/2015



מה בה
maba

Trade Mark No. 263782 מספר סימן

Application Date 20/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MA BA COMMUNICATIONS INTERNET LTD שם: מה בה תקשורת בע"מ

Address: 98 Ygal Alon Street, Tel Aviv, 67891, Israel כתובת : רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotion services, including 
advertisement columns and wanted ads, provided 
on-line on the Internet or via similar mass-media 
networks; all included in class 35

שירותי פרסום וקידום מכירות, לרבות לוחות מודעות ומודעות 
דרושים, באמצעות מאגרי מידע מקוונים באינטרנט או ברשתות 
דומות לתקשורת המונים ; הנכללים כולם בסוג 35                 

                                  

Class: 41 סוג: 41

Information relating to culture, entertainment, leisure 
and education, provided on-line from a computer 
database or the Internet or via similar mass-media 
networks ; all included in class 41

מידע בנוגע לתרבות, בידור, פנאי וחינוך המסופק בצורה 
מקוונת, ממאגר נתונים ממוחשב או באמצעות האינטרנט או 
באמצעות רשתות דומות לתקשורת המונים ; הנכללים כולם 
בסוג 41                                                               

ט"ז חשון תשע"ו - 46429/10/2015



Trade Mark No. 263880 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OMALL Ltd. שם: או מול בע"מ

Address: Center of Nazareth, P.O.B. 4044, Nazareth, 
16000, Israel

כתובת : מרכז נצרת, ת.ד. 4044, נצרת, 16000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail trading in the field of clothing 
and footwear All included in class 35.

מסחר סיטונאי וקמעונאי בתחום הלבשה והנעלה הכל כלול 
בסוג 35.                                                                     

ט"ז חשון תשע"ו - 46529/10/2015



לומינרה
Luminera

Trade Mark No. 263884 מספר סימן

Application Date 20/03/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1249740 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

Injectable preparations  for filling out wrinkles, folds, 
scars and lips or for volume increasing as well as for 
face and body contouring and rejuvenation of the 
skin.

תכשירים רפואיים מוזרקים  לצורך מילוי קמטים, קפלים, צלקות 
ושפתיים, לצורך הוספת נפח כמו גם עיצוב הפנים והגוף 

והצערה של העור.                                                           
                                

ט"ז חשון תשע"ו - 46629/10/2015



CABOMETYX

Trade Mark No. 263885 מספר סימן

Application Date 23/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Exelixis, Inc 

Address: 210 East Grand Avenue South San Francisco, 
California, 94080, U.S.A.

a Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, pain, infection, inflammation, hormone 
disorders, bone disorders, and mental disorders; 
chemical, analytical and diagnostic reagents for in 
vivo use; analgesics; hormones; psychotropics; anti 
infectives; anti-inflammatories; anti-cancer agents. 

תכשירים רוקחיים לטיפול בסרטן, כאב, דלקת, נפיחות, 
הפרעות הורמונליות, הפרעות בעצמות, והפרעות נפשיות; 

מגיבים כימיים, אנליטיים ואבחוניים לשימוש בגוף החי (אין ויוו); 
משככי כאבים; הורמונים; חומרים פסיכוטרופיים (משפיעים על 
מצב הרוח); נוגדי זיהומים; חומרים אנטי-דלקתיים; חומרים 

אנטי-סרטניים. 

                           

ט"ז חשון תשע"ו - 46729/10/2015



פרילט
FREELETTE

Trade Mark No. 263887 מספר סימן

Application Date 19/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Naveh Pharma (1996) Ltd. שם: נוה פארמה (1996) בע"מ

Address: 19 Yad Charutsim St., P.O.B. 8139, Natanya, 
42505, Israel

כתובת : יד חרוצים 19, ת.ד. 8139, נתניה, 42505, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador , Freimann &Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור פריימן ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations and substances for the protection the 
skin during shaving

תכשירים וחומרים רוקחיים להגנה על העור בזמן הגילוח.        
                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 46829/10/2015



מזח אפליקציות

Trade Mark No. 263888 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ziv Meron Hadad שם: זיו מירון חדד

Address: 8 Rabbi Noruk Appt 31, Ashkelon, 7835511, 
Israel

כתובת : הרב נורוק 8 דירה 31, אשקלון, 7835511, ישראל

Name: Chaim Kave שם: חיים קוה

Address: 1 shimon Visental, Petach tikva, 4927535, Israel כתובת : שמעון ויזינטל 1, פתח תקוה, 4927535, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: 29 Hammered st, P.O.B. 50264, Tel Aviv, 
6150201, lndustry House, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : רח' המרד 29, ת.ד. 50264, תל אביב, 6150201, בית 
התעשייה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Publication of advertising material online; all included 
iin class 35.

פרסום של חומרים פרסומיים און-ליין; הנכללים כולם בסוג 35.  
                            

ט"ז חשון תשע"ו - 46929/10/2015



FLICKER

Trade Mark No. 263894 מספר סימן

Application Date 24/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hashachar Haole Sweets Industry Ltd. שם: השחר העולה, תעשיית ממתקים בע"מ

Address: 41 Halutzei Ha Ta'asiah st, P.O.B. 10530, 
Haifa, 26114, Israel

כתובת : חלוצי התעשייה 41, ת.ד. 10530, חיפה, 26114, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Freidman & Co., Adv.

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

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa and chocolate products, chocolate bar, 
sweets; all included in class 30.

מוצרי קקאו ושוקולד, חטיף שוקולד, ממתקים; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 47029/10/2015



ORION

Trade Mark No. 263899 מספר סימן

Application Date 24/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ORION Elektronikai Kft.

Address: Budapest, Hungary

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Household appliances.    .מכשירים לשימוש ביתי

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; all being household 
appliances. 

מכשירים למטרות תאורה, חימום, הפקת אדים, בישול, קירור, 
ייבוש, אוורור, אספקת מים ותברואה; כולם מכשירים לשימוש 
ביתי.                                                                              

                        

ט"ז חשון תשע"ו - 47129/10/2015



Trade Mark No. 263982 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1196399 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Nicopure Labs, LLC

Address: 5909 NW 18th Dr., Gainesville FL 32653, 
U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 46, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Propylene glycol used for electronic cigarettes liquid 
(e-liquid). 

ט"ז חשון תשע"ו - 47229/10/2015



Paladin

Trade Mark No. 263994 מספר סימן

Application Date 27/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Angelgeraete Burk GmbH

Address: Zur Fichtenbank 8, Wiehl, 51674, 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: 28 סוג: 28

Audible indicating apparatus for use in fishing; 
Fishing equipment; Fishing tackle boxes; Fish hooks; 
Floats for fishing; Lines for fishing; Angling nets; 
Reels for fishing; Fishing reel cases; Rods for fishing; 
Fishing rod rests; Bags adaptedfor fishing; Hunting 
andfishing equipment; Fishing rod cases; Bite 
indicators; Ice fishing strike indicator; Bite sensors 
/fishing tackle]; Bite alarms for use in angling; Fishing 
leaders; Swivels [fishing tackle]; Scent lures for 
hunting or fishing; Electronic bite indicators for use in 
angling; Spring activated spearguns [scuba 
equipment]; Floats for fishing; Fishing equipment; 
Bait [artificial]; Freeze-driedfishing bait; Fishing 
weights; Ground bait [artificial];Angling bank stick 
supports; Harpoons for harpoon guns [sporting 
articles]; Guns (Harpoon -) [sports articles]; 
Spearfishing harpoon guns [scuba equipment]; 
Landing nets for fishing; Fishing ground baits; 
Decoys for hunting or fishing; Bait [artificial Bait bags 
for holding live bait]; Artificial flies for use in angling; 
Artificial baits for fishing; Butterfly nets; Paternosters 
[fishing tackle]; Creels [fishing traps]; Catapult bait 
pouches; Floats for fishing; Fishing tackle floats; Rod 
blanks (Fishing -); Fishing line casts; Bait throwers; 
Line casts for fly-fishing; Parts andfittings for all the 
aforesaid goods, Included in class 28, all the 
aforesaid goods, in particular for use by anglers or 
fishermen; all included in class 28

מכשיר איתות קולי לשימוש בדיג; ציוד דיג; תיבות לציוד 
דיג;קרסי דגים;מצופים לדיג; חוטים לדיג; רשתות דיג; שלילים 
לדיג; נרתיקים לסלילי דיג; חבות דיג; מעמדים לחבות דיג; 
תיקים מותאמים לדיג; ציוד ציד ודיג; נרתיקים לחבות דיג; 

מחווני נשיבה; חיישנים לאיתור בדיג קרח; חיישני נשיבה [ציוד 
דיג]; אזעקות נשיבה לשימוש בדיג; חוטי דיג;סביבולים (ציוד 
דיג];פיתיונות ריח לציד או לדיג; מחווני נשיבה אלקטרוניים 
לשימוש בדיג; אקדחי חנית המופעלים ע״י קפיץ (ציוד 

צלילה];ציוד דיג; פיתיון [מלאכותי]; פיתיון דיג מיובש בהקפאה; 
משקולות דיג; פיתיון קרקע [מלאכותי]; תומכי חבות דיג; 
צלצלים לרובי צלצל [חפצי ספורט]; רובים (צלצלים -][חפצי 
ספורט]; רובי צלצל לדיג בחנית [ציוד צלילה]; רשתות נחיתה 
לדיג; פיתיונות קרקע לדיג; פיתיונות לציד או דיג; פיתיון 

[מלאכותי]; שקיות פיתיונות להחזקת פיתיונות חיים; זבובים 
מלאכותיים לשימוש בדיג; פיתיונות מלאכותיים לדיג; רשתות 
פרפרים;פיתיון דגים [ציוד דיג]; סלי נצרים [מלכודות דיג]; 

שקיות פיתיון בליסטראות; מצופי ציוד דיג; בדורי עופרת לדיג 
(דיג-]; חוטי לחבת דיג; זורקי פיתיון;חוטי חבה לדיג עם זבובים 
מלאכותיים; חלקים ואביזרים לבל המוצרים האמורים לעיל, 

הנכללים בסוג 28, בל המוצרים האמורים לעיל,בייחוד לשימוש 
על ידי דייגים חובבים או דייגים;הנכללים בולם בסוג28.           
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Trade Mark No. 264047 מספר סימן

Application Date 07/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1113806 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey NJ 08889, U.S.A.

(State of New Jersey, United States of America 
Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer.
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ADNEVVI

Trade Mark No. 264067 מספר סימן

Application Date 30/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mallinckrodt LLC

Address: 675 McDonnell Boulevard, Hazelwood, Missouri 
63042, U.S.A.

(a limited liability company organized and existing under 
the laws of the state of Delaware).

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central nervous 
system. 

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות והפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית                                                                         
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RISING STAR

Trade Mark No. 264089 מספר סימן

Application Date 30/03/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1229694 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmitting or reproduction 
of sound, music, images, data and videos; sound, 
music, image, data and video recordings; multimedia 
productions; motion picture films; television films and 
programmes; animations; 3D motion picture films, 
television films and programmes, and animations; 
radio programmes; computer software and firmware; 
recording materials used for storage and 
transmission of digital and analogue data, images, 
sounds and recordings; pre-recorded audio and/or 
video media, CDs, CDRs, DVDs, DVDRs, DATs, 
DACs, HD discs, 3D discs, mini-discs, records, 
tapes, cassettes, discs and flash drives; laser-read 
discs for recording, reproducing, transmitting and 
playing sound, images, music, data or video; optical-
read discs for recording, reproducing, transmitting 
and playing sound, images, music, data or video; 
audio, image, data and video files provided from the 
Internet; audio files in MP3 format; audio and/or 
video files in electronic format provided from the 
Internet; video files in MP4 format; MP4 videos; 
application software for mobile devices, tablet 
computers and smartphones; mouse mats; 
downloadable digital music or sound files provided 
from the Internet; downloadable digital video, image, 
film and TV files and programmes provided from the 
Internet; downloadable digital video, image, film and 
TV files and programmes provided from MP4 web 
sites on the Internet; refrigerator magnets; 
downloadable electronic media; publications 
downloaded in electronic form from the Internet; 
downloadable electronic publications provided from 
databases or the Internet; e-books; audio books on 
CD, mini-disc, record, cassette or disc; talking books; 
printed matter in electronic form; on-line publications, 
magazines, periodicals and newspapers; text, audio 
and/or visual images and data transmitted by 
electrical or electronic means; photographs and stills 
in electronic form; sunglasses; eyewear; satellite 
dishes; decoding apparatus; parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods.

מכשירים להקלטה, העברה או שיחזור של קול, מוסיקה, 
תמונות, מידע ווידאו; סאונד, מוסיקה, תמונות, מידע והקלטות 
וידאו; הפקות מולטימדיה; סרטי קולנוע; סרטי טלוויזיה ותוכניות 
טלוויזיה; אנימציות; סרטי קולנוע בתלת ממד, סרטי טלוויזיה 
ותוכניות, ואנימציות; תכניות רדיו; תוכנה וקושחה למחשב; 
הקלטת חומרים המשמשים לאחסון ושידור מידע דיגיטלי 
ואנלוגי, תמונות, צלילים והקלטות; אודיו מוקלט מראש ו/או 
וידאו מדיה, תקליטורים, קומפקט דיסק לצריבה, תקליטורי 

דיסק תלת ממד, דיסק ברזולוציה גבוהה, וידיאו דיסק דיגיטאלי, 
וידיאו דיסק דיגיטאלי שניתן לצריבה, אודיו טייפ דיגיטאלי, ממיר 
מאנלוג לדיגיטאל, מיני דיסקים, תקליטים, קסטות, קלטות, 

דיסקים וכונני פלאש; דיסקים הנקראים על ידי לייזר להקלטה, 
שעתוק, שידור והשמעת קול, תמונות, מוסיקה, נתונים או וידאו; 
דיסקים לקריאה אופטית להקלטה, שכפול, העברה ולניגון קול, 
תמונות, מוסיקה, נתונים או וידאו; אודיו, תמונות, קבצי וידאו 
ונתונים שסופקו מהאינטרנט; קבצי אודיו בפורמט אמ.פי.3; 

קבצי אודיו ו/או וידיאו בפורמט אלקטרוני המסופקים 
מהאינטרנט; קבצי וידאו בפורמט אמ.פי.4; קטעי וידאו בפורמט 
אמ.פי.4, תוכנת אפליקציה למכשירים ניידים, מחשבי טאבלט 
וטלפונים חכמים; מחצלות עכבר; קבצי קול הניתנים להורדה 
מהאינטרנט; קבצי וידאו דיגיטלי הניתנים להורדה מהאינטרנט, 

תמונה, קבצי סרטים, טלוויזיה ותוכניות הניתנים להורדה 
מהאינטרנט; קבצי וידאו דיגיטלי הניתנים להורדה מהאינטרנט, 

תמונה, קבצי קולנוע טלוויזיה ותוכניות המסופקים מאתרי 
אינטרנט המספקים קבצי אמ.פי.4; מגנטים למקררים; מדיה 
אלקטרונית שניתנת להורדה מהאינטרנט; פרסומים שהורדו 

בצורה אלקטרונית מהאינטרנט; פרסומים אלקטרוניים שניתנים 
להורדה ממאגרי מידע או מהאינטרנט; ספרים אלקטרוניים; 
ספרי אודיו על גבי תקליטור, מיני דיסק, תקליט, קלטת או 
דיסק; ספרים מדברים; חומר מודפס בצורה אלקטרונית; 

פרסומים באינטרנט, מגזינים, כתבי עת ועיתונים; טקסט, אודיו 
ו/או תמונות חזותיות ונתונים חזותיים המועברים באמצעים 
אלקטרונים; תצלומים ותמונות סטילס אלקטרוניים; משקפי 
שמש; משקפיים; צלחות לוין; אמצעי פענוח; חלקים וחלפים, 
אביזרים למוצרים האמורים.                                               
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Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; printed matter; printed publications; 
stationery; advertising materials; books; pamphlets; 
magazines; postcards; pictures; posters; diaries; 
drawing instruments; greeting cards; address books; 
catalogues; brochures; programs; tickets; VIP tickets; 
laminated tickets and VIP tickets; calendars; 
photographs; signed photographs; autographed 
printed items; photographic albums; autograph 
albums; newspapers; newsletters; notelets; note 
pads; note books; stickers; decalcomanias; paper 
files; periodicals; instruction manuals; instructional 
and teaching materials; wrapping paper; writing 
implements; pens; ballpoint pens; fountain pens; 
pencils; ruler; erasers; pencil sharpeners; pen and 
pencil cases; picture cards; picture books; song 
books; sheet music; cardboard and paper badges; 
paper flags; record, tape, cassette, CD, CDR, DVD, 
DVDR, DAT, DAC, HD and 3D disc labels, inserts 
and inlays.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; חומר מודפס; 
פרסומים מודפסים; מכשירי כתיבה; חומרי פרסום; ספרים; 
חוברות; מגזינים; גלויות; תמונות; פוסטרים; יומנים; מכשירי 
ציור; כרטיסי ברכה; פנקסי כתובות; קטלוגים; עלונים; תכניות; 

כרטיסים; כרטיסי וי.אי.פי; לוחות שנה; תמונות; תמונות 
חתומות; פריטים מודפסים חתומים; אלבומי צילום; עיתונים; 
עלונים; פנקסים; מדבקות; קבצי נייר; כתבי עת; הוראות 

ומדריכים; חומרי לימוד והוראה; נייר עטיפה; מכשירי כתיבה; 
עטים; עטים כדוריים; עטים נובעות; עפרונות; סרגל; מחקים; 
מחדדים; נרתיקים לעט ועיפרון; כרטיסי תמונה; ספרי תמונות; 
ספרי שירים; דפי תווים; תגי קרטון ונייר; דגלי נייר; תקליט, 

קסטה, קלטת, איץ.די, די.אי.סי, די.אי.טי, די.וי.די.אר, די.וי.די, 
סי.די.אר, סי.די, תקליטורי די. 3, תוויות, פנימיות ותווית 

לדיסקים.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear.             .בגדים; הנעלה; כיסוי ראש

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; toy figures; board 
games and handheld battery operated games; 
gymnastic and sporting articles not included in other 
classes; decorations for Christmas trees.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; דמויות צעצוע; משחקי לוח 
ומשחקי כף יד המופעלים באמצעות סוללה; מוצרי ושירותי 

ספורט והתעלמות שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים לעצי 
חג המולד.                                     

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; broadcasting and/or 
transmission of television programmes, radio 
programmes and films; cable, satellite and internet 
broadcasting; broadcasting of radio and television 
programmes and films via the internet including the 
streaming thereof; transmission of information, 
messages, sound and images; provision of 
interactive services to facilitate the reception, 
recordal, and storage of films, television and radio 
programmes; providing access to radio, movies, 
television programmes and videos on demand; 
provision of access to internet chat rooms, online 
forums and blogs; electronic transmission of instant 
messages and data.

שירותי שידור; שידור ו/או העברה של תכניות טלוויזיה, תכניות 
רדיו וסרטים; שידורי כבלים, לוין ואינטרנט; שידור של תכניות 
רדיו וטלוויזיה וסרטים באמצעות האינטרנט, כולל באמצעות 
הזרמה; העברת ושידור מידע, הודעות, קול ותמונות; שירותים 
אינטראקטיביים כדי לסייע בקבלה, הקלטה ואחסון של סרטים, 

תכניות טלוויזיה ורדיו; מתן גישה לרדיו, סרטים, תכניות 
טלוויזיה וקטעי וידאו על פי דרישה; מתן גישה לחדרי צ'אט 

באינטרנט, פורומים אינטרנטיים ובלוגים; העברת אלקטרונית 
של הודעות ונתונים מידיים.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and entertainer services; interactive 
television; providing educational and entertainment 
websites; interactive games; interactive 
entertainment; audio, music and video production, 
mixing, re-mixing, editing and recording services; 
recording, mixing, re-mixing and editing studio 
services; music publishing services; publishing of 
musical works; publishing services; song publishing; 
publication of lyrics of songs in book and sheet form; 
publication of music and music books; music writing; 
music composition; song writing; score writing; score 
composition; composition of soundtracks; writing of 
soundtracks; musician services; music production 
services; production of music, musical recordings, 
musical performances and concerts; music concert 
services; arrangement of performance of music, 

שירותי בידור ובדרן; טלוויזיה אינטראקטיבית; אספקת אתרים 
חינוכיים ובידוריים; משחקים אינטראקטיביים; בידור 

אינטראקטיבי; הפקת אודיו, מוסיקה ווידאו, מיקסים, רמיקסים, 
שירותי עריכה והקלטה; שירותי הקלטה, מיקסים, רמיקסים 
ושירותי אולפן; שירותי הקלטה, מיקסים, רמיקסים, שירותי 
עריכה והקלטה; שירותי פרסום מוסיקה; פרסום והוצאה לאור 
של יצירות מוסיקליות; שירותי הוצאה לאור; הוצאת לאור של 
שירים; פרסום המילים של שירים בצורת ספר וגיליונות; פרסום 

מוזיקה וספרי מוסיקה, כתיבת מוסיקה; הלחנת מוסיקה; 
כתיבת שירים; כתיבת ציונים; הרכבת ציונים; הלחנת פסקולים; 
כתיבת פסקולים; שירותי מוסיקאי; שירותי הפקת מוסיקה; 
הפקת מוסיקה, הקלטות מוסיקליות, מופעים מוזיקליים 

וקונצרטים; שירותי קונצרט מוסיקלי; ארגון ביצועי מוסיקה, 
הקלטות מוסיקליות, הופעות מוסיקליות וקונצרטים; שירותי 
הפקה בתחום של קול ו/או הקלטות ובידור חזותיים; שירותי 
הפקת אודיו; אספקת והפקת בידור חי, הופעות חיות ומופעים 
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musical recordings, musical performances and 
concerts; production services in the field of sound 
and/or visual recordings and entertainment; audio 
production services; provision and production of live 
entertainment, live performances and live shows; 
production of audio/visual presentations; arranging of 
music performances, music shows and musical 
entertainment; services providing entertainment in 
the form of live musical performances; arranging, 
conducting and production of musical events; 
production of entertainment in the form of a television 
or radio series; production of shows; production of 
sound recordings; artistic direction of performing 
artists; services of a promoter; booking of performing 
artists for events; arrangement, conducting and 
production of dance, music and drama; arrangement, 
conducting and production of radio, satellite, cable 
and television programmes, films, shows, and/or 
recordings of sound, music or images; arrangement, 
conducting and production of theatrical and stage 
entertainment; arranging and production of concerts, 
festivals, musical performances, musical shows and 
musical entertainment; club (discotheque) services; 
discotheque services; night clubs and night club 
services; booking agency services for performing and 
recording artists; booking of performing artists (live 
music performers); arranging of musical events; 
provision of on-line information services relating to 
musical entertainment, musical artists, groups and 
bands; provision of reviews of music, musical groups, 
bands, concerts and gigs, and other entertainment 
forms; provision of news relating to music, musical 
groups, bands, concerts and gigs, and other 
entertainment forms; production and presentation of 
shows; provision of an electronic game service 
played by means of electronic text messaging; 
provision of games by means of a computer based 
system; telephone games; arranging and conducting 
of colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums, shows and workshops [training]; 
arranging and conducting of lectures, 
demonstrations, displays, exhibitions, presentations, 
seminars, concerts, gigs, shows, events and festivals 
for educational, entertainment, teaching and training 
purposes; conducting instructional, teaching and 
coaching classes, courses, seminars, presentations, 
shows and workshops; musical coaching, teaching, 
and instruction; organization and promotion services, 
namely, arranging performances and concerts; 
competitions; electronic library services for the supply 
of electronic information (including archive 
information) in the form of electronic texts, audio 
and/or video information and data, games and 
amusements; electronic desktop publishing; 
providing on-line publications (non-downloadable); 
providing digital sound, music and video recordings, 
not downloadable, from the Internet; providing digital 
sound, music and video recordings, not 
downloadable, from MP3 and MP4 Internet websites; 
providing digital sound recordings, not downloadable, 
from the Internet; providing digital sound recordings, 
not downloadable, from MP3 Internet websites; 
providing digital music and sound recordings, not 
downloadable, from the Internet; providing digital 
music and sound recordings, not downloadable, from 
MP3 Internet websites; providing digital video, image, 
film, radio and TV recordings and programmes, not 

חיים; הפקת מצגות אודיו ומצגות חזותיות; ארגון הופעות 
מוסיקה, מופעי מוסיקה ובידור מוסיקלי; שירותים לאספקת 

בידור בצורה של מופעים מוזיקליים חיים; ארגון, עריכת והפקת 
של אירועים מוזיקליים; הפקת בידור בצורה של סדרת טלוויזיה 
רדיו; הפקת מופעים; הפקת הקלטות קול; ניהול אומנותי של 

אמנים מופיעים; שירותי ארגון וקידום, דהיינו, ארגון של הופעות 
וקונצרטים; הזמנת מופעים עבור אמנים; ארגון, עריכת והפקה 
של מחול וריקודים, מוסיקה ודרמה; ארגון, עריכה והפקה של 
תכניות רדיו, בלוין, בכבלים ובטלוויזיה, סרטים, מופעים, ו/או 
הקלטות של קול, מוסיקה או תמונות; ארגון, עריכת והפקה של 
בידור תיאטרלי ובידור במתי; ארגון והפקה של קונצרטים, 
פסטיבלים, הופעות מוסיקליות, מופעים מוזיקליים ובידור 

מוסיקלי; שירותי מועדון (דיסקוטק); שירותי דיסקוטק; מועדוני 
לילה ושירותי מועדון הלילה; שירותי אמרגנות וסוכנות הזמנות 
לאמני הופעות והקלטות; הזמנה של אמנים (אמני הופעה 

מוסיקלית חיה); ארגון אירועים מוזיקליים; שירותי מידע מקוון 
בנוגע לבידור מוסיקלי, אמנים מוסיקליים, קבוצות ולהקות; 

שירותי חוות דעת בנוגע למוסיקה, קבוצות מוסיקליות, קבוצות 
מוסיקליות, להקות, קונצרטים והופעות, וצורות בידור אחרות; 

שירותי חדשות הנוגעות למוסיקה, לקבוצות מוסיקליות, 
ללהקות, לקונצרטים והופעות, ולצורות בידור אחרות; הפקה 
והצגה של הופעות; מתן שירות משחק אלקטרוני באמצעות 

הודעות טקסט אלקטרוניות; שירותי משחקים באמצעות מערכת 
מבוססת מחשב; משחקי טלפון; ארגון ועריכת של התייעצות 
חבר שופטים, כנסים, קונגרסים, סמינרים, ימי עיון, מופעים 
וסדנאות (אימונים); ארגון וביצוע הרצאות, הדגמות, תצוגות, 
תערוכות, מצגות, סמינרים, קונצרטים, הופעות, מופעים, 
אירועים ופסטיבלים למטרות חינוך, בידור, הוראה ואימון; 

שירותי כיתות לימוד ואימון, קורסים, סמינרים, מצגות, הצגות 
וסדנאות; אימון מוסיקלי, הוראה והדרכה; ארגון תחרויות; 
שירותי ספרייה אלקטרוניים לאספקת מידע אלקטרוני (כולל 

מידע מארכיון) בצורה של טקסטים אלקטרוניים, אודיו ו/או מידע 
וידאו ונתונים, משחקים ושעשועים; הוצאה לאור אלקטרונית; 
אספקת פרסומים מקוונים (שאינם ניתנים להורכככגדה); 

אספקת סאונד דיגיטלי, מוסיקה והקלטות וידאו, שלא ניתנת 
להורדה, מהאינטרנט; אספקת סאונד דיגיטלי, הקלטות מוסיקה 

ווידאו, שלא ניתנים להורדה מהאינטרנט, מאתרי אמ.פי.3 
ואתרי אמ.פי.4 באינטרנט; אספקת הקלטות סאונד דיגיטלי, 
שלא ניתן להורדה מהאינטרנט; אספקת הקלטות סאונד 

דיגיטליות, שלא ניתנות להורדה, מאתרי אינטרנט שמספקים 
אמ.פי.3; אספקת מוסיקה דיגיטלית והקלטות קוליות, שלא 
ניתנות להורדה מהאינטרנט; אספקת מוסיקה דיגיטלית 
והקלטות קוליות, שלא ניתנת להורדה מאתרי אמ.פי.3 

באינטרנט; אספקת וידאו דיגיטלי, תמונה, סרט, רדיו והקלטות 
טלוויזיה ותוכניות, שלא ניתנים להורדה מהאינטרנט; אספקת 
וידאו דיגיטלי, תמונה, סרט, רדיו והקלטות טלוויזיה ותוכניות, 
שלא ניתנים להורדה מאתרי אמ.פי.4 באינטרנט; שירותי מידע 
בנוגע לרדיו, טלוויזיה ובידור קולנועי בנוגע למוסיקה, הקלטות 

מוסיקליות ובידור מוסיקלי; שירותי רישוי תוכן; הפצה, 
סינדיקציה, פיתוח רשתות והשכרה של סרטים, תכניות 
טלוויזיה ורדיו; שירותי מידע, ייעוץ הנוגע לכל השירותים 

האמורים.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 47829/10/2015



Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

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

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

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

downloadable, from the Internet; providing digital 
video, image, film, radio and TV recordings and 
programmes, not downloadable, from MP4 Internet 
websites; provision of information relating to radio, 
television, and cinematographic entertainment and to 
music, musical recordings and musical 
entertainment; content licensing services; 
distribution, syndication, networking and rental of 
films, television programmes and radio programmes; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid services.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          Class: 42 סוג: 42

Services for creating virtual communities for users to 
participate and organize groups, events, and 
discussions; computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive 
discussions via communication networks; hosting 
computer software applications of others; application 
service provider (ASP) featuring software to enable 
or facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
over communication networks; provision of temporary 
access to non-downloadable software applications for 
social networking; providing a web site to create 
personal profiles featuring social networking 
information.

שירותים ליצירת קהילות וירטואליות למשתמשים כדי להשתתף 
ולארגן קבוצות, אירועים ודיונים; שירותי מחשב, דהיינו, אירוח 
ואחסון אלקטרוני עבור אחרים לארגון וביצוע פגישות, אירועים 
ודיונים אינטראקטיביים באמצעות רשתות תקשורת; אירוח 
ואחסון אפליקציות יישומי תוכנה של אחרים; יישום אספקת 
שירות (אי.אס.פי) באמצעות תוכנה כדי לאפשר או להקל על 

העלאה, הורדה, הזרמה, פרסום, הצגה, בלוגים, קישור, שיתוף 
או בדרך אלקטרונית אחרת המספקת תקשורת או מידע על גבי 
רשתות תקשורת אלקטרוניות; מתן גישה זמנית ליישומי תוכנה 
שאינם ניתנים להורדה מהאינטרנט עבור רשתות חברתיות; 
שירותי אתר אינטרנט ליצירת פרופילים אישיים הכוללים מידע 
הקשור לרשתות חברתיות.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

ט"ז חשון תשע"ו - 47929/10/2015



Trade Mark No. 264092 מספר סימן

Application Date 24/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sachar Izraeli שם: שחר יזרעאלי

Address: 8 Hamapilim blv., Nes Ziona, Israel כתובת : שד' המעפילים 8 דירה 6, נס ציונה, ישראל

Name: ELAD BINENFELD שם: אלעד ביננפלד

Address: Moshav Tal Shachar 60, Moshav Tal Shachar, 
Israel

כתובת : מושב טל שחר 60, טל שחר, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower, 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66818356, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 
66818356, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training and guidance services of full contact combat 
Krav Maga, martial arts techniques,self-defense and 
physical fitness; all included in class 41.

 שירות הדרכה, הכשרה ואימונים בקרב מגע, בשיטות 
ובאומנויות לחימה, בהגנה עצמית ובכושר גופני; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         

    

ט"ז חשון תשע"ו - 48029/10/2015



Trade Mark No. 264093 מספר סימן

Application Date 31/03/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online advertising services on computer networks; on 
line auctioneering services; on-line marketing 
services; on-line ordering services; sales promotions 
for others; online and offline shop retail services for 
portable mobile communication devices and 
consumer electronic products; all included in class 
35.

שירותי פרסום מקוונים ברשתות מחשבים; שירותי מכירה 
פומבית מקוונים; שירותי מכירה מקוונים; שירותי הזמנות 

מקוונים; קידום מכירות לאחרים; שירותי מכירות קמעונאיות 
מקוונים ולא מחוברים מקוונים עבור מכשירי תקשורת ניידים 

ומוצרים אלקטרונים לצרכנים, הנכללים כולם בסוג 35.             
                                                                                    

    

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of portable mobile 
communication devices and accessories therefor; 
repair and maintenance of DVD players and 
accessories therefor: repair and maintenance of 
consumer electronic products; all included in class 
37.

שירותי תיקון ותחזוקה של התקני תקשורת ניידים ואבזריהם ; 
שירותי תיקון ותחזוקה של נגני DVD ואבזריהם; שירותי תיקון 
ותחזוקה של מוצרים אלקטרוניים לצרכנים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .37

                                                    

Class: 38 סוג: 38

Internet broadcasting services; electronic 
transmission of information; mobile voice 
telecommunications; computer-aided  transmission of 
information and images; transmission of digital 
information; transmission of information by 
telephone; information transmission via digital 
networks; emails; user access service for global 
computer networks; internet chat-room services, 
transmission of audio and video contents and  
programs via global computer network; digital and 
electronic transmission of data and files via internet 
and other electronic communication networks; 
database access services; digital transmission of 
computer software via internet and other electronic 
telecommunication  networks; all included in class 
38.

שירותי שידור באינטרנט; שידור אלקטרוני של מידע; שירות 
תקשורת קולי עבור מכשירים ניידים; שידור מידע ודמויות 

בעזרת מחשבים; שידור מידע דיגיטלי; שידור מידע בטלפונים; 
שידור מידע ברשתות טלקומוניקציה דיגיטליות; דואר אלקטרוני; 

שירות גישה למשתמשים ברשתות מחשבים כלל עולמיים; 
שירותי חדרי צ'אט באינטרנט, שידורי תכניות אודיו וידאו 
באמצעות רשתות מחשבים גלובליים; שידורי מידע וקבצים 

דיגיטליים באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אלקטרוניות 
שונים; שירותי גישה למסדי נתונים; שידור דיגיטלי של תוכנות 
מחשב באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אלקטרוניות 

אחרות; הנכללים כולם בסוג 38.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ט"ז חשון תשע"ו - 48129/10/2015



 Owners

Name: Sky Capital Limited 

Address: Scotia Centre, 4th Floor, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands, British West Indies, Cayman 
Islands

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

ט"ז חשון תשע"ו - 48229/10/2015



Trade Mark No. 264120 מספר סימן

Application Date 03/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Weight Watchers International, Inc.

Address: 675 Avenue of the Americas, New York, New 
York, 10010, U.S.A.

(Virginia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications, namely, magazines, books and 
newsletters; diaries; cookbooks, and instructional 
teaching materials, all of the foregoing goods relating 
to weight reduction, weight control, nutrition and 
fitness; all goods included in class 16.

פרסומים, שהם, מגזינים, ספרים ועלונים; יומנים; ספרי בישול, 
וחומרי הוראה לימודיים, שכל המוצרים כאמור לעיל הנוגעים 
להפחתה במשקל, שמירה על משקל, תזונה וכושר; הנכללים 
כולם בסוג 16.                                                                 

                                                                    

Class: 44 סוג: 44

Providing services for weight reduction planning, 
treatment and supervision; consultation services in 
the fields of weight reduction, weight control and 
nutrition; provision of information in the fields of 
weight reduction, weight control and nutrition; 
providing information in the field of weight reduction 
via a website and online database; featuring 
information concerning weight reduction, weight 
control and nutrition; all goods included in class 44.

אספקת שירותי תכנון לירידה במשקל, טיפול ופיקוח; שירותי 
ייעוץ בתחומים של ירידה במשקל, שמירה על משקל ותזונה; 
אספקת מידע בנושא הפחתת משקל ושמירה על משקל ותזונה 
באמצעות אתר אינטרנט ומאגר מידע מקוון; אספקת אתר 

ומאגר מידע מקוון הכולל מידע בנוגע לירידה במשקל, שמירה 
על משקל ותזונה; הנכללים כולם בסוג 44.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

ט"ז חשון תשע"ו - 48329/10/2015



Trade Mark No. 264126 מספר סימן

Application Date 03/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: JFI Global Purchasing Limited 

Address: 2nd Floor ITC Building, St. Michael, Warrens, 
Barbados

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, foundation, blush, cheek tint, 
powder, concealer, tinted moisturizer, eye make-up, 
eye liner, eye brow pencil, eye brow powder, eye 
shadow, eye primer, mascara, lipstick, lip liner, lip 
stain, lip gloss, lip pencil, lip balms, nail enamel, skin 
care preparation, skin care products, lotions, 
moisturizing products, facial care products; all 
included in class 3.

דברי קוסמטיקה, שהם, בסיס לאיפור, סומק, גוון לחיים, 
פודרה, קונסילר, קרם לחות עם צבע, איפור לעיניים, איילינר, 
עפרון לגבות, פודרה לגבות, צלליות לעיניים, בסיס לאיפור 
עיניים, מסקרה, שפתון, תוחם לשפתיים, מכתים שפתיים, 
מבריק שפתיים, עפרון שפתים, מרגיעי שפתיים, ציפוי 

לציפורניים, תכשירים לטיפוח העור, מוצרים לטיפוח העור, 
תחליבים, מוצרי לחות, מוצרי טיפוח לפנים; הנכללים כולם בסוג 

                .3

Class: 25 סוג: 25

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

Class: 35 סוג: 35

Retail store services in the fields of cosmetic, 
skincare, clothing, footwear, headgear; Retail and 
online store services featuring clothing, headwear, 
footwear, cosmetics, jewelry and accessories; all 
included in class 35.

שירותי מכירה קמעונית בתחום הקוסמטיקה, טיפוח העור, 
הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; שירותי מכירה קמעונית ומקוונת 
למכירת בגדים, כיסויי ראש, הנעלה, קוסמטיקה, תכשיטים 

ואבזרי אופנה; הנכללים כולם בסוג 35.                                 
                                

ט"ז חשון תשע"ו - 48429/10/2015



Trade Mark No. 264188 מספר סימן

Application Date 05/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1197494 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: (Yangjae-dong), 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul 137-938, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils for food flavorings; rust removing 
preparations; stain removing preparations; color-
removing preparations for hair ; fragrances for 
personal use; perfumes; aromatics essential oil  for 
household purposes; air fragrancing preparations; 
aromatics potpourris  for automobiles; soaps not for 
personal use; disinfectant soaps for personal use; 
non-medicated mouthwashes; automobile polishes; 
cosmetics for pets; abrasives , namely abrasive cloth 
and paper; sharpening preparations; polishing 
preparations; bleaching preparations and other 
substances, namely detergents for laundry use ; non 
medicated toiletries .

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

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

Republic of Korea, 30/09/2013, No. 4020130064396 דרום קוריאה, 30/09/2013, מספר 4020130064396

Class: 3 סוג: 3

ט"ז חשון תשע"ו - 48529/10/2015



Trade Mark No. 264226 מספר סימן

Application Date 07/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1170712 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, perfumes, eau de toilette, eau de 
Cologne, deodorants for personal use and other 
perfumed products, namely essential oils for personal 
use; oils for cosmetic purposes; bath oil and body oil; 
gels for the face, bath and shower gels; bath 
preparations; soaps; cleansing milk for toilet 
purposes; cosmetics; make-up preparations; make-
up removing preparations; cleansing milk; cleansing 
masks; make-up powders; cosmetic preparations for 
skin and body care, for cellulite reduction, for the 
bath, for sun-tanning; cosmetic creams; face and 
body creams and lotions; day creams, night creams, 
moisturizing creams and milks, anti-wrinkle creams 
and preparations, serums, toning emulsions; 
cosmetic kits; beauty masks; pencils for cosmetic 
purposes; foundations (cosmetics); eye shadows; 
eyeliner; mascara; blush; nail polish; nail care 
preparations; lipsticks; hair lotions and non-
medicated preparations for hair care; shampoos; 
perfumed shampoos; shaving preparations, shaving 
soaps; perfumed powders; talcum powder for toilet 
use; preparations for application to the skin, scalp 
hair or nails.

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; costume jewellery; 
rings; earrings; cufflinks; bracelets; trinkets; 
brooches; chains; necklaces; pendants; key rings; tie 
pins; medallions; jewellery cases; watches; wrist 
watches; watch straps; alarm clocks; cases for 
watches; key rings of leather.

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 saddler; bags, backpacks, handbags; 
attaché cases and briefcases of leather; vanity 
cases, toiletry cases; wallets; purses.

ט"ז חשון תשע"ו - 48629/10/2015



 Owners

Name: Mary Katrantzou

Address: Unit 6B,190A New North Road, Canounbury 
Business Centre, London N1 7BJ, United Kingdom

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

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; bath linen (except 
clothing); bed linen; household linen; face towels of 
textile; pillow and cushion covers; sheets; towels; 
eiderdowns; duvets; covers for eiderdown and 
duvets; table runners; table napkins of textile; 
serviettes of textile; table mats not of paper; 
bedspreads; textile or plastic curtains; linings; 
mattress covers; bed and travel blankets; rugs 
(travelling); textile handkerchiefs; coasters; wall 
hangings of textile; upholstery fabrics; furniture 
coverings.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; T-shirts; polo 
shirts; sports shirts; pullovers; jumpers and 
cardigans; knitwear; skirts; dresses; blouses; 
trousers; jeans; leggings; shorts; sports shorts; coats; 
jackets; belts; scarves; gloves; shawls; mittens; 
neckties; socks; articles of hosiery; swimwear; 
underwear; lingerie; sleepwear; pyjamas; tracksuits; 
articles of outerwear; coats; jackets; ski jackets; 
waterproof and weatherproof jackets and coats; 
shoes; boots; slippers; sandals; trainers; hats; caps; 
berets; headbands and wristbands; earmuffs; belts 
(being articles of clothing); menswear; women's 
wear; children's wear; bibs; saris.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services connected with the 
sale of clothing, footwear and headgear and 
accessories, perfumery, toiletries and cosmetics, 
jewellery, precious stones, imitation jewellery, 
horological and chronometric instruments, watches, 
clocks, key rings, imitations of leather and goods 
made of these materials, bags, textiles and textile 
goods, household articles, floor coverings and wall 
hangings, all provided through retail and wholesale 
outlets, including through shops, through mail order 
catalogues or by means of electronic media, 
including through Web sites.

ט"ז חשון תשע"ו - 48729/10/2015



Trade Mark No. 264237 מספר סימן

Application Date 27/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Imanuel tzur שם: עמנואל צור

Address: Ha'halach 6 st apt 4, Ramat gan, 5237734, 
Israel

כתובת : ההלכה 6 דירה 4, רמת גן, 5237734, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boyer, Roizen, Or, Shpernat & Co. Adv.

Address: 1 Karlibach St., Tel Aviv, 67132, Israel

שם: בויאר, רויזן, אור, שפרנט ושות'

כתובת : רחוב קרליבך 1, תל אביב-יפו, 67132, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

building and repair: work at heights, naemly, surfing 
(rappelling), for the treatment, repair or maintenance 
or cleaning of buildings or building parts, namely, 
cladding, pipes and wiring.

בינוי ותיקון: עבודות בגובה, דהיינו, תיקון, בגלישהבחבל 
(סנפלינג) לשם טיפול, תחזוקה או ניקוי חיצוני של מבנים וחלקי 
מבנה, דהיינו, חיפויים, צנרת לסוגייה וחיווטים.                       

                                      

ט"ז חשון תשע"ו - 48829/10/2015



Trade Mark No. 264269 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I.R.M. ISRAEL REAL ESTATE MANAGEMENT 
LTD

שם: איי.אר.אם איזראל ריל אסטייט מנג'מנט בע"מ

Address: Yakum, Israel כתובת : יקום, 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

Real estate consultancy services; real estate 
management services; arranging of lease and rental 
agreements for real estate; real estate procurement 
for others; management of real estate rental; leasing 
and management of residential property, commercial 
property, offices and office space.

שירותי יעוץ נדל"ן; שירותי ניהול נדל"ן; ארגון של הסכמי 
החכרה והשכרה עבור נדל"ן; רכישת נדל"ן עבור אחרים; ניהול 

השכרת נדל"ן; החכרה וניהול נכסי מגורים, נכסי מסחר, 
משרדים ושטחי משרד.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 43 סוג: 43

Rental of furniture; rental of domestic appliances and 
electronic equipment; home staging services; 
provision of temporary accommodations.

השכרת רהיטים; השכרת מכשירים וציוד חשמלי למשק בית; 
הכנת בתים להצגה; אספקת דיור זמני.                                 

                                                                              

ט"ז חשון תשע"ו - 48929/10/2015



Trade Mark No. 264281 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danya Cebus Ltd. שם: דניה סיבוס בע"מ

Address: Jonathan Netanyahu 1c, Or Yehuda, 60376, 
Israel

כתובת : יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה, 60376, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer Bachar Chen Well Orion & Co.

Address: 3 Daniel Frisch St. Floor 9, Tel Aviv, 6473104, 
Israel

שם: פישר בכר חן וול אוריון ושות'

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 6473104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Real estate business management; all included in 
class 35

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; הנכללים בסוג 35.                    
            

Class: 36 סוג: 36

Management of real estate projects, including 
commercial projects, industrial sites, apartment 
buildings, office buildings, retail stores, complexes of 
buildings, entertainment venues, shopping centers, 
etc.;investment in real estate; assets management; 
all included in class 36

ניהול פרויקטים של נדל"ן, לרבות של פרויקטים מסחריים, 
אתרים תעשייתיים, בנייני מגורים, בנייני משרדים, בתי מסחר 
קמעונאים, מכלולי בניינים, מקומות בידור, מרכזי קניות וכיוצא 
באלו; השקעות בנדל"ן; ניהול נכסים; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    

                          

Class: 37 סוג: 37

Constructions and supervision on construction of 
building and building projects, including complexes - 
buildings, houses, urban housing, commercial 
buildings, shopping centers, office buildings, parking 
structures, etc.; all included in class 37. 

בנייה ופיקוח על בנייה של מבנים ופרויקטים של בניה, לרבות 
מכלולי-בניינים, בתי מגורים, שיכונים עירוניים, בנינים 

מסחריים, מרכזי קניות, בנייני משרדים, מבני חנייה וכיוצא 
באלה; הנכללים כולם בסוג 37.                                           

                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 49029/10/2015



Trade Mark No. 264308 מספר סימן

Application Date 10/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEO-LIFE HEALTH-CARE LTD. שם: ניאו-לייף בריאות בע"מ

Address: Beit Neopharm, 6 Hashiloach Street, P.O.B. 
3607, Petach Tikvah, 49170, Israel

כתובת : בית ניאופרם, רחוב השילוח 6,, ת.ד. 3607, פתח תקוה, 
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: 29 סוג: 29

Milk and milk products; milk substitutes; powdered 
milk; porridges; meat, fish, poultry; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables, preserves; soya-
based food products; soya- based snacks; jellies and 
jams; prepared meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry, vegetables or fruits; all included in class 
29.

חלב ומוצרי חלב; תחליפי חלב; אבקות חלב; דייסות; בשר; 
דגים; עופות; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, מיובשים 
ומבושלים; שימורים; מוצרי מזון מבוססי סויה; חטיפים מבוססי 
סויה; ריבות ומרקחות; ארוחות מוכנות הכוללות בעיקרן בשר, 
דגים, עוף, ירקות או פירות; הנכללים כולם בסוג 29.               
                                                                                    

            

Class: 30 סוג: 30

Tea; cocoa; coffee; chocolate based-beverages; 
preparations made of cereals; biscuits; cakes; 
cookies; pastry; bakery products; confectionery; 
chocolate products, ices; honey; puddings; snacks; 
warm meals; soups; energy products; all included in 
class 30.

תה; קקאו; קפה; משקאות מבוססי קקאו; מוצרים העשויים 
מדגנים; ביסקוויטים; עוגות; עוגיות; תופינים; דברי מאפה; 

ממתקים; מוצרי שוקולד; גלידות; דבש; פודינגים; חטיפים; מנות 
חמות; מרקים; מוצרי אנרגיה;  הנכללים כולם בסוג 30.           

                                                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 49129/10/2015



FIT ONE

Trade Mark No. 264429 מספר סימן

Application Date 17/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Suarez Corporation Industries

Address: 7800 Whipple Ave., NW, North Canton, Ohio, 
U.S.A.

(Ohio 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: 16 סוג: 16

Printed products, namely, nutrition guides, user’s 
manuals, posters and quick reference guides, 
featuring health and physical fitness, stretching and 
exercise basics ; all included in class 16

מוצרי דפוס, דהיינו, מדריכי תזונה, ספרי הוראה למשתמש, 
פוסטרים ומדריכים לעיון מהיר, המציגים יסודות בריאות וכושר 
גופני, מתיחות ותרגילים ; הנכללים כולם בסוג 16                   

                                                        

Class: 28 סוג: 28

Stationary exercise bicycles with inflatable seats 
usable as an exercise ball, alone or in conjunction 
with the exercise bicycle, and stretch bands used for 
physical  fitness purposes ; all included in class 28

אופני התעמלות נייחים עם מושבים מתנפחים הניתנים לשימוש 
ככדור תרגול, לבד או בשילוב עם אופני התעמלות, ורצועות 
מתיחה המשמשות למטרות  כושר גופני; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 28

                  

ט"ז חשון תשע"ו - 49229/10/2015



HP TOUCHPOINT MANAGER

Trade Mark No. 264431 מספר סימן

Application Date 17/04/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, personal computers, laptop computers, 
notebook computers, desktop computers, tablet 
computers, computer hardware, handheld 
computers, computer workstations; computer 
servers; computer thin clients; computer and 
communications networking hardware and software; 
data processing and data storage systems; computer 
software for information technology (IT) 
management, IT infrastructure management, remote 
IT infrastructure management, IT asset inventory, IT 
device lifecycle management, software management, 
data protection, data security, computer security, and 
IT security; cloud-based software for information 
technology (IT) management, IT infrastructure 
management, remote IT infrastructure management, 
IT asset inventory, IT device lifecycle management, 
software management, data protection, data security, 
computer security, and IT security; all included in 
class 9.

מחשבים, מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מחשבים נישאים, 
מחשבים נייחים, מחשבי טאבלט, חומרת מחשב, מחשבי כף 
יד, עמדות מחשב; שרתי מחשב; מחשבי לקוחות קטנים; 

חומרת ותוכנת מחשב ורשתות תקשורת; מערכות עיבוד נתונים 
ואחסון נתונים; תוכנת מחשב לניהול מידע טכנולוגי (איי.טי), 
ניהול תשתיות איי.טי, ניהול תשתיות איי.טי מרחוק, מלאי נכסי 
איי.טי, ניהול מחזור חיים של מכשיר איי.טי., ניהול תוכנה, 
הגנה על נתונים, אבטחת נתונים, אבטחת מחשב, ואבטחת 
איי.טי; ניהול תוכנה המבוססת על ענן לטכנולוגיית מידע 

(איי.טי), ניהול תשתיות איי.טי, ניהול תשתיות איי.טי. מרחוק, 
מלאי נכסי איי.טי, ניהול מחזור חיים של מכשיר איי.טי., ניהול 
תוכנה, הגנה על נתונים, אבטחת נתונים, אבטחת מחשב, 

ואבטחת איי.טי; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing featuring software for use in 
information technology (IT) management, IT 
infrastructure management, remote IT infrastructure 
management, IT asset inventory, IT device lifecycle 
management, software management, data 
protection, data security, computer security, and IT 
security; all included in class 42.

מחשוב ענן המציע תוכנה לשימוש בניהול טכנולוגיית מידע 
(IT), ניהול תשתיות IT, ניהול תשתיות IT מרחוק, מלאי נכסי 
IT, ניהול מחזור חיים של מכשיר IT, ניהול תוכנה, הגנה על 

נתונים, אבטחת נתונים, אבטחת מחשב ואבטחת IT; 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., 31/01/2014, No. 86/180706 ארה"ב, 31/01/2014, מספר 86/180706

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 49329/10/2015



 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

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

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

ט"ז חשון תשע"ו - 49429/10/2015



TRUE INSTINCT

Trade Mark No. 264434 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: M.I. Industries, Incorporated

Address: 6200 North 56th Sreet,, lincoln, Nebraska, 
68504, U.S.A.

(Nebraska Corporation)

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: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs, pet food, pet treats; all included in 
class 31                   

מצרכי מזון לחיות, מזון לחיות מחמד,חטיפים לחיות מחמד ; 
הנכללים כולם בסוג 31

ט"ז חשון תשע"ו - 49529/10/2015



Trade Mark No. 264436 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 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 חשון תשע"ו - 49629/10/2015



PAMPERS BABY-DRY

Trade Mark No. 264438 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: 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.                                

ט"ז חשון תשע"ו - 49729/10/2015



Trade Mark No. 264451 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1198639 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s  278773 תיק/ים  278773

 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: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

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. 
.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 652255 שוויץ, 21/08/2013, מספר 652255

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

ט"ז חשון תשע"ו - 49829/10/2015



Trade Mark No. 264474 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1198907 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, 30/09/2013, No. 30 2013 052 799.2/05 גרמניה, 30/09/2013, מספר 799.2/05 052 2013 30

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 49929/10/2015



EZ81

Trade Mark No. 264685 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 חשון תשע"ו - 50029/10/2015



PURVIEW

Trade Mark No. 264710 מספר סימן

Application Date 27/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: UL LLC

Address: 333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting services in the field of supply 
chain performance and management.

שירותי ייעוץ עסקי בתחום של תפקוד וניהול שרשרת אספקה.   
                                                                

Class: 42 סוג: 42

Non-downloadable software relating to supply chain 
performance and management.

תוכנה שלא ניתנת להורדה הקשורה לתפקוד וניהול שרשרת 
אספקה.                                             

ט"ז חשון תשע"ו - 50129/10/2015



Trade Mark No. 264726 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1222820 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Alona Shechter Ltd. שם: אלונה שכטר בע"מ

Address: Hadaliot 36/A, Natanya, Israel כתובת : הדליות 36/א, נתניה, ישראל

אלונה שכטר בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products, namely soaps, crème and 
serums for skin anti-aging, oils, body lotions, soaps 
and preparations for pilling, salts and mud for skin 
care, moisturizing cream, shampoo, makeup removal 
preparations, face masks.

מוצרי קוסמטיקה, דהיינו סבונים, קרמים וסרום להצערת וטיפוח 
העור, שמנים, תחליבי גוף, סבוני ותכשירי פילינג, מלחים ובוץ 
לטיפוח העור, קרם לחות, שמפו, תכשירים להסרת איפור, 

מסכה לפנים                                                                   
                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 50229/10/2015



ALONA SHECHTER

Trade Mark No. 264727 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1223589 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Alona Shechter Ltd. שם: אלונה שכטר בע"מ

Address: Hadaliot 36/A, Natanya, Israel כתובת : הדליות 36/א, נתניה, ישראל

אלונה שכטר בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products, namely soaps, crème and 
serums for skin anti-aging, oils, body lotions, soaps 
and preparations for pilling, salts and mud for skin 
care, moisturizing cream, shampoo, makeup removal 
preparations, face masks.

מוצרי קוסמטיקה, דהיינו סבונים, קרמים וסרום להצערת וטיפוח 
העור, שמנים, תחליבי גוף, סבוני ותכשירי פילינג, מלחים ובוץ 
לטיפוח העור, קרם לחות, שמפו, תכשירים להסרת איפור, 

מסכה לפנים                                                                   
                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 50329/10/2015



Trade Mark No. 264741 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1255207 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Sasa Software (C.A.S) Ltd. שם: סאסא סופטוור - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: M.P. Merom Hagalil, Kibbutz Sasa, 13870, 
Israel

כתובת : ד.נ. מרום הגליל, סאסא, 13870, ישראל

אגודה חקלאית כללית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and downloadable computer 
software, and hardware, compatible with all types of 
networks and workloads, for identifying, detecting, 
protecting, cleaning, removing and blocking ingoing 
malicious codes and from any type of direct 
applications, mail, web , 3rd party applications, 
clouds, mobiles/smart phones, all types of files 
including audio and video and any type of external 
hardware; computer software and downloadable 
computer software, and hardware, compatible with all 
types of networks and workloads, for blocking 
outgoing confidential and/or unauthorized information 
from the organization's network; all included in Class 
9.

תוכנת מחשב ותוכנת מחשב הניתנת להורדה, וחומרה, 
המתואמים לכל סוגי הרשתות ועומסי עבודה, לזיהוי, איתור, 
הגנה, ניקוי, הסרה וחסימה של כניסת קודים זדוניים ליישומים 
ישירים, דואר, רשת, יישומי צד שלישי, עננים, ניידים/טלפונים 
חכמים, כל סוגי הקבצים כולל אודיו ווידאו וכל סוג של חומרה 
חיצונית; תוכנת מחשב ותוכנת מחשב הניתנת להורדה, 
וחומרה, המותאמים לכל סוגי הרשתות ועומסי עבודה,  

לחסימה של יציאת מידע חסוי ו/או שאיננו מורשה להוצאה 
מהרשת של הארגון; הנכללים כולם בסוג 9.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ט"ז חשון תשע"ו - 50429/10/2015



Trade Mark No. 264763 מספר סימן

Application Date 28/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IZHAK HADAR שם: יצחק הדר

Address: 68 Yehuda St., P.O.B. 507, Arad, 80700, Israel כתובת : יהודה 68, ת.ד. 507, ערד, 80700, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic soaps; cream soaps; liquid soaps; 
perfumed soaps; soaps for body care; soaps for 
personal use; essential oils; cosmetic creams for skin 
care; hair care creams; hair care preparations; hair 
care lotions; lotions for face and body care; nail care 
preparations; body and beauty care cosmetics; 
cosmetic creams; cosmetic preparations; cosmetics; 
body oils; hair coloring preparations; hair styling 
preparations; hair shampoos and conditioners; baby 
oils; shampoos for babies; bath and shower gels and 
salts not for medical purposes; bath oils; bath soaps; 
bath foam; massage oils; cosmetic massage creams; 
sun screen preparations; sunscreen creams; sun-
tanning oils and lotions; sun block preparations; 
tanning and after-sun milks, gels and oils; beauty 
gels; beauty creams; body creams; face creams for 
cosmetic use; beauty lotions; body lotions; skin 
lotions; make-up; cosmetics and make-up; make-up 
for the face and body; make-up removing 
preparations. Products with Dead Sea minerals; all 
included in class 3.

סבונים קוסמטיים; סבוני קרם; סבונים נוזליים; סבונים 
מבושמים; סבונים לטיפוח הגוף; סבונים לשימוש אישי; שמנים 

אתריים; קרמים קוסמטיים לטיפוח העור; קרמים לטיפוח 
השיער; תכשירים לטיפוח השיער; תחליבים לטיפוח השיער; 
תחליבים לטיפוח הפנים והגוף; תכשירים לטיפוח ציפורניים; 
קוסמטיקה לטיפוח הגוף והיופי; קרמים קוסמטיים; תכשירים 
קוסמטיים; קוסמטיקה; שמנים לגוף; תכשירי צבע לשיער; 
תכשירים לעיצוב השיער; שמפו ומייצבים לשיער; שמנים 

לתינוקות; שמפו לתינוקות; ג'ל ומלחים לא למטרות רפואיות 
לאמבטיה ולמקלחת; שמנים לאמבט; סבונים לאמבט; קצף 

אמבט; שמני עיסוי; קרמים קוסמטיים לעיסוי; תכשירים להגנה 
מהשמש; קרמים להגנה מהשמש; תחליבים ושמנים לשיזוף 
בשמש; תכשירים לשיזוף עם מקדם הגנה; חלב, ג'לים ושמנים 
לשיזוף ולאחר השיזוף; ג'לים ליופי; קרמים ליופי; קרמים לגוף; 
קרמים לפנים לשימוש קוסמטי; תחליבים ליופי; תחליבים לגוף; 
תחליבים לעור; מייקאפ; קומסטיקה ואיפור; איפור לפנים ולגוף; 
תכשירים להסרת איפור. מוצרים הכוללים מינרלים מים המלח; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                    

                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 50529/10/2015



Trade Mark No. 264789 מספר סימן

Application Date 01/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STORONE LTD שם: סטורוואן בע"מ

Address: 4 Hayetsira Street., P.O.B. 2660, Ra'anana, 
4366350, Israel

כתובת : רח' היצירה 4, ת.ד. 2660, רעננה, 4366350, 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

Computer software for use in connection with data 
storage; downloadable software for use in connection 
with data storage.

תוכנת מחשב לשימוש בקשר לאחסון מידע; תוכנה ניתנת 
להורדה לשימוש בקשר לאחסון מידע.                                   

                                                  

Class: 42 סוג: 42

Providing non-downloadable software for use in 
connection with data storage.

אספקת תוכנה שאינה ניתנת להורדה לשימוש בקשר לאחסון 
מידע.                                           

ט"ז חשון תשע"ו - 50629/10/2015



Trade Mark No. 264915 מספר סימן

Application Date 04/05/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer hardware; nano 
computers; HDMI interface, ports and cables for 
digital electronic multi-media devices; computer 
memories; computer interfaces; computers; central 
processing units; loudspeakers; audio speakers; 
wireless speakers; subwoofer speakers; portable 
speakers; audio players; audio signal processors; 
microprocessors; sound cards; digital audio players; 
mp3 players; mp4 players; integrated circuits and 
integrated circuit cores for use in wireless 
communications, wireless communication apparatus 
and digital signal processors (DSP); receivers for 
audio and video content; audio-video receivers; 
devices for wireless radio transmission; software for 
the synchronization of data between a remote station 
or device and a fixed or remote station or device; 
audio multi-channel management apparatus; 
computer telephony software; computer hardware 
and computer software for integrated circuits and 
integrated circuit cores for use in wireless and wire-
line communications, wireless and wire-line 
multimedia applications, cordless telephones, VoIP 
(Voice over Internet protocol) and CoIP (cordless 
over Internet protocol); graphic cards; digital 
cameras; magnetic disks; external hard disk/storage 
devices; computer keyboards; computer mice; 
monitors; computer cables; headphones; earphones; 
audio technology and sound enhancement 
components; parts and attachments for headsets, 
earphones, headphones and speakers, namely, 
connection cables, ear buds, ear cushions, ear 
hooks, ear loops, ear pieces, microphones, audio 
receivers; digital video players; apparatus and 
instruments for recording, reproducing and/or 
transmitting sound and/or visual information or 
recordings; instrument and materials for transmitting 
and/or receiving and/or recording sound and/or visual 
images; interactive sound and/or visual recordings; 
sound and/or visual recording media; video game 
programs; interactive computer software; electronic 
publications and digital music (downloadable) 
provided on-line from databases or from the Internet 
or from any other communications network; digital 
versatile discs and digital video discs (DVD) including 
high definition DVD; CD-ROMs; optical and magneto-
optical disc players and recorders for audio, video 
and computer data; optical and magneto-optical discs 
featuring music, text data, still images and motion 
pictures; televisions; storage and/or recording media, 
discs and optical discs; virtual reality systems; digital 
music (downloadable); amplifiers; telephones, mobile 
telephones; cellular telephones; video phones, 
batteries, battery chargers, charger adapters, phone 

תוכנת מחשב; חומרת מחשב; מחשבי נאנו; ממשק 
אייץ'.די.אם.אי., יציאות וכבלים להתקני מולטימדיה דיגיטליים 
אלקטרוניים; זיכרונות מחשב; ממשקי מחשב; מחשבים; יחידות 
עיבוד מרכזיות; רמקולים; רמקולי שמע; רמקולים אלחוטיים; 
רמקולי סאב-וופר; רמקולים נישאים; נגני שמע; מעבדי אותות 
שמע; מעבדי מיקרו; כרטיסי צליל; נגני שמע דיגיטליים; נגני אם 
פי 3; נגני אם פי 4; מעגלים משולבים וליבות מעגלים משולבים 
לשימוש בתקשורות אלחוטיות, מכשירי תקשורת אלחוטית 
ומעבדי אותות דיגיטליים (די.אס.פי); מקלטים לתוכן שמע 

ווידאו; מקלטי שמע-וידאו; התקנים לתשדורת רדיו אלחוטית; 
תוכנה לסנכרון נתונים בין תחנה או התקן רחוקים ובין תחנה או 
התקן קבועים או רחוקים; מכשירי ניהול שמע רב-ערוצי; תוכנת 

טלפוניה למחשב; חומרת מחשב ותכנת מחשב למעגלים 
משולבים וליבות מעגלים משולבים לשימוש בתקשורת 
אלחוטית ושאינה אלחוטית, יישומי מולטימדיה אלחוטיים 

ושאינם אלחוטיים, טלפונים ללא חוט, וי.או.אי.פי. (פרוטוקול 
תקשורת להעברת דיבור על גבי רשתות), ו-סי.או.אי.פי 
(פרוטוקול תקשורת אלחוטית על גבי רשתות); כרטיסים 
גרפיים; מצלמות דיגיטליות; דיסקים מגנטיים; התקני 

דיסק/אחסון קשיחים חיצוניים; מקלדות למחשב; עכברים 
למחשב; צגים; כבלים למחשב; אוזניות ראש; אוזניות; רכיבי 
טכנולוגית שמע והגברת צליל; חלקים וחיבורים לערכות ראש, 
אוזניות, אוזניות ראש ורמקולים, דהיינו, כבלים מקשרים, 

אוזניות אצבע, כריות אוזן, מתלי אוזן, לולאות אוזן, אפרכסות, 
מיקרופונים, מקלטי שמע; נגני וידאו דיגיטליים; מכשירים וכלים 
להקלטה, שחזור ו/או שידור מידע או הקלטות צליל ו/או חזות; 
כלים וחומרים לשידור ו/או קבלת ו/או הקלטת צליל ו/או דמויות 
חזותיות; הקלטות צליליות ו/או חזותיות אינטראקטיביות; מדיה 
להקלטה צלילית ו/או חזותית; תוכנות משחקי וידאו; תוכנת 

מחשב אינטראקטיבית; פרסומים ומוסיקה דיגיטלית 
אלקטרוניים (ניתנים להורדה) המסופקים באופן מקוון מתוך 
בסיסי נתונים או מהאינטרנט או מכל רשת תקשורות אחרת; 
דיסקים דיגיטליים רב תכליתיים ודיסקי ווידיאו דיגיטליים 
(די.וי.די.) כולל די.וי.די בהפרדה גבוהה; סי.די.-רומס; נגני 

דיסקים ורשמקולים אופטיים ומגנטו-אופטיים עבור נתוני אודיו, 
וידאו ומחשב; נגני דיסקים אופטיים ומגנטו-אופטיים המציגים 
מוסיקה, נתוני טקסט, דמויות תמונה וסרטי קולנוע; טלוויזיות; 
מדיה, דיסקים ודיסקים אופטיים לאחסון ו/או הקלטה; מערכות 
מציאות מדומה; מוסיקה דיגיטלית (ניתנת להורדה); מגברים; 
טלפונים, טלפונים ניידים; טלפונים סלולאריים; וידיאופונים, 
בטריות, מטענים לבטרייה, מתאמים לבטרייה, טפסני טלפון, 
כיסויים ותרמילים לטלפון, מקלטי אוזניות ראש, מיקרופונים, 
דיבוריות לרכב, כבלים חשמליים, אנטנות, מחזיקי טלפון, 

מעמדי שולחן עבודה לטלפונים ניידים; מקלטי מערכת מיקום 
גלובלית (ג'י.פי.אס.); מקלטי רשת ג'י3; מקלטי רשת ג'י4; 
מצלמות; מצלמות רשת; מצלמות וידאו; חצובות ופלאשים 
למצלמות, מקלדות, עטים דיגיטליים, כרטיסי זיכרון, כרטיסי 
נתונים, כרטיסי מודם, רמקולים, משדרי רדיו, מתאמי שמע, 
נרתיקי נשיאה מותאמים לטלפונים ניידים; נרתיקי נשיאה 
מותאמים לנגני מוסיקה דיגיטלית, והתקני מולטי-מדיה 

דיגיטליים אלקטרונים נישאים מוחזקים ביד; מפות דיגיטליות 
ותצוגות מפה דיגיטלית; נגני מוזיקה ומכשירי רדיו דיגיטליים; 

תוכנת מחשב לשימוש בשידור וקבלת תקשורות נתונים, דמויות 
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Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
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שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

clips, covers and shells, headphones receivers, 
microphones, hands frees for vehicles, electric 
cables, antennas, phone holders, desktop stands for 
mobile telephones; Global Positioning System (GPS) 
receivers; 3G network receivers; 4G network 
receivers; cameras; web cameras; camcorders; 
tripods and flashlights for cameras, keyboards, digital 
pens, memory cards, data cards, modem cards, 
loudspeakers, radio transmitters, audio adapters, 
carrying cases adapted for mobile telephones; 
carrying cases adapted for digital music players, and 
portable handheld digital electronic multi-media 
devices; digital maps and digital map displays; digital 
music players and radios; computer software for use 
in transmitting and receiving data, images and voice 
communications; computer software for transferring 
data, images, messages and video between mobile 
communication devices, portable handheld digital 
electronic multi-media devices, digital audio and 
video players and/or computers; computer software 
for gathering, storing, organizing and viewing 
information, data, images, messages and video on 
mobile communication apparatus, portable handheld 
digital electronic multi-media devices, digital audio 
and video players and/or computers; computer 
software enabling users of mobile phones and/or 
digital electronic multi-media devices to share 
information with other users of mobile phones and/or 
digital electronic multi-media devices; computer 
software and programs enabling users of 
communication devices to simultaneously access 
online services from network-wide databases and 
global computer networks; apparatus and 
instruments for telecommunication via internet; 
cordless telephones; telecommunications equipment 
composed primarily of telephones and videophones, 
voice mail hardware and software, caller ID hardware 
and software, telephone display screens, video 
screens, video screens for use within a video phone, 
and video cameras for use in a video phone; 
telephone-based information retrieval software and 
hardware; laptop computers; tablet computers; 
electronic organizers, electronic notepads; USB hubs 
and adapters; apparatus sets for remotely monitoring 
the security of places; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; remote controls; 
and electronic manuals (downloadable) distributed 
therewith.

וקול; תוכנת מחשב להעברת נתונים, דמויות, מסרים ווידאו בין 
התקני תקשורת ניידים, התקני מולטי-מדיה דיגיטליים 

אלקטרונים נישאים מוחזקים ביד, נגנים ו/או מחשבי שמע ווידאו 
דיגיטליים; תוכנת מחשב לאיסוף, אחסון, ארגון וצפייה במידע, 
נתונים, דמויות, מסרים ווידאו  על גבי מכשירי תקשורת ניידים, 
התקני מולטי-מדיה דיגיטליים אלקטרונים נישאים מוחזקים ביד, 

נגנים ו/או מחשבי שמע ווידאו דיגיטליים; תוכנת מחשב 
המאפשרת למשתמשים בטלפונים ניידים ו/או התקני 

מולטי-מדיה דיגיטליים אלקטרוניים לשתף מידע עם משתמשים 
אחרים של טלפונים ניידים ו/או התקני מולטי-מדיה דיגיטליים 
אלקטרוניים; תוכנת ותוכניות מחשב המאפשרות למשתמשים 
בהתקני תקשורת גישה סימולטנית לשירותים מקוונים מבסיסי 
נתונים ברוחב הרשת ורשתות מחשב גלובאליות; מכשירים 

וכלים לתקשורת רחק דרך האינטרנט; טלפונים ללא חוט; ציוד 
תקשורות רחק המורכב בעיקר מטלפונים ווידאופונים, תוכנה 
וחומרת דואר קולי, חומרה ותוכנת זיהוי מתקשר, מסכי תצוגה 
לטלפונים, מסכי וידאו, מסכי וידאו לשימוש במסגרת וידאופון, 
ומצלמות וידאו לשימוש בוידאופון; תוכנה וחומרה לאחזור מידע 
מבסיס-טלפוני; מחשבים נישאים; מחשבי טאבלט; ארגוניות 
אלקטרוניות, פנקסים אלקטרוניים, מרכזות ומתאמי יו.אס.בי; 
ערכות מכשירים לניטור מרחוק של בטיחות מקומות; מכשירים 

וכלים להולכה, החלפה, המרה, צבירה, ויסות או שליטה 
בחשמל; שלטים רחוקים; ומדריכים אלקטרוניים (ניתנים 

להורדה) המופצים בנוסף לכך.                                           
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Trade Mark No. 264937 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmitting or reproduction 
of sound, music, images, data and videos; sound, 
music, image, data and video recordings; multimedia 
productions; motion picture films; television films and 
programmes; animations; 3D motion picture films, 
television films and programmes, and animations; 
radio programmes; computer software and firmware; 
recording materials used for storage and 
transmission of digital and analogue data, images, 
sounds and recordings; pre-recorded audio and/or 
video media, CDs, CDRs, DVDs, DVDRs, DATs, 
DACs, HD discs, 3D discs, mini-discs, records, 
tapes, cassettes, discs and flash drives; laser-read 
discs for recording, reproducing, transmitting and 
playing sound, images, music, data or video; optical-
read discs for recording, reproducing, transmitting 
and playing sound, images, music, data or video; 
audio, image, data and video files provided from the 
Internet; audio files in MP3 format; audio and/or 
video files in electronic format provided from the 
Internet; video files in MP4 format; MP4 videos; 
application software for mobile devices, tablet 
computers and smartphones; mouse mats; 
downloadable digital music or sound files provided 
from the Internet; downloadable digital video, image, 
film and TV files and programmes provided from the 
Internet; downloadable digital video, image, film and 
TV files and programmes provided from MP4 web 
sites on the Internet; refrigerator magnets; 
downloadable electronic media; publications 
downloaded in electronic form from the Internet; 
downloadable electronic publications provided from 
databases or the Internet; e-books; audio books on 
CD, mini-disc, record, cassette or disc; talking books; 
printed matter in electronic form; on-line publications, 
magazines, periodicals and newspapers; text, audio 
and/or visual images and data transmitted by 
electrical or electronic means; photographs and stills 
in electronic form; sunglasses; eyewear; satellite 
dishes; decoding apparatus; parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods.

מכשירים להקלטה, העברה או שיחזור של קול, מוסיקה, 
תמונות, מידע ווידאו; סאונד, מוסיקה, תמונות, מידע והקלטות 
וידאו; הפקות מולטימדיה; סרטי קולנוע; סרטי טלוויזיה ותוכניות 
טלוויזיה; אנימציות; סרטי קולנוע בתלת ממד, סרטי טלוויזיה 
ותוכניות, ואנימציות; תכניות רדיו; תוכנה וקושחה למחשב; 
הקלטת חומרים המשמשים לאחסון ושידור מידע דיגיטלי 
ואנלוגי, תמונות, צלילים והקלטות; אודיו מוקלט מראש ו/או 
וידאו מדיה, תקליטורים, קומפקט דיסק לצריבה, תקליטורי 

דיסק תלת ממד, דיסק ברזולוציה גבוהה, וידיאו דיסק דיגיטאלי, 
וידיאו דיסק דיגיטאלי שניתן לצריבה, אודיו טייפ דיגיטאלי, ממיר 
מאנלוג לדיגיטאל, מיני דיסקים, תקליטים, קסטות, קלטות, 

דיסקים וכונני פלאש; דיסקים הנקראים על ידי לייזר להקלטה, 
שעתוק, שידור והשמעת קול, תמונות, מוסיקה, נתונים או וידאו; 
דיסקים לקריאה אופטית להקלטה, שכפול, העברה ולניגון קול, 
תמונות, מוסיקה, נתונים או וידאו; אודיו, תמונות, קבצי וידאו 
ונתונים שסופקו מהאינטרנט; קבצי אודיו בפורמט אמ.פי.3; 

קבצי אודיו ו/או וידיאו בפורמט אלקטרוני המסופקים 
מהאינטרנט; קבצי וידאו בפורמט אמ.פי.4; קטעי וידאו בפורמט 
אמ.פי.4, תוכנת אפליקציה למכשירים ניידים, מחשבי טאבלט 
וטלפונים חכמים; מחצלות עכבר; קבצי קול הניתנים להורדה 
מהאינטרנט; קבצי וידאו דיגיטלי הניתנים להורדה מהאינטרנט, 

תמונה, קבצי סרטים, טלוויזיה ותוכניות הניתנים להורדה 
מהאינטרנט; קבצי וידאו דיגיטלי הניתנים להורדה מהאינטרנט, 

תמונה, קבצי קולנוע טלוויזיה ותוכניות המסופקים מאתרי 
אינטרנט המספקים קבצי אמ.פי.4; מגנטים למקררים; מדיה 
אלקטרונית שניתנת להורדה מהאינטרנט; פרסומים שהורדו 

בצורה אלקטרונית מהאינטרנט; פרסומים אלקטרוניים שניתנים 
להורדה ממאגרי מידע או מהאינטרנט; ספרים אלקטרוניים; 
ספרי אודיו על גבי תקליטור, מיני דיסק, תקליט, קלטת או 
דיסק; ספרים מדברים; חומר מודפס בצורה אלקטרונית; 

פרסומים באינטרנט, מגזינים, כתבי עת ועיתונים; טקסט, אודיו 
ו/או תמונות חזותיות ונתונים חזותיים המועברים באמצעים 
אלקטרונים; תצלומים ותמונות סטילס אלקטרוניים; משקפי 
שמש; משקפיים; צלחות לוין; אמצעי פענוח; חלקים וחלפים, 
אביזרים למוצרים האמורים.                                               
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Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; printed matter; printed publications; 
stationery; advertising materials; books; pamphlets; 
magazines; postcards; pictures; posters; diaries; 
drawing instruments; greeting cards; address books; 
catalogues; brochures; programs; tickets; VIP tickets; 
laminated tickets and VIP tickets; calendars; 
photographs; signed photographs; autographed 
printed items; photographic albums; autograph 
albums; newspapers; newsletters; notelets; note 
pads; note books; stickers; decalcomanias; paper 
files; periodicals; instruction manuals; instructional 
and teaching materials; wrapping paper; writing 
implements; pens; ballpoint pens; fountain pens; 
pencils; rulers; erasers; pencil sharpeners; pen and 
pencil cases; picture cards; picture books; song 
books; sheet music; cardboard and paper badges; 
paper flags; record, tape, cassette, CD, CDR, DVD, 
DVDR, DAT, DAC, HD and 3D disc labels, inserts 
and inlays.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; חומר מודפס; 
פרסומים מודפסים; מכשירי כתיבה; חומרי פרסום; ספרים; 
חוברות; מגזינים; גלויות; תמונות; פוסטרים; יומנים; מכשירי 
ציור; כרטיסי ברכה; פנקסי כתובות; קטלוגים; עלונים; תכניות; 

כרטיסים; כרטיסי וי.אי.פי; לוחות שנה; תמונות; תמונות 
חתומות; פריטים מודפסים חתומים; אלבומי צילום; עיתונים; 
עלונים; פנקסים; מדבקות; קבצי נייר; כתבי עת; הוראות 

ומדריכים; חומרי לימוד והוראה; נייר עטיפה; מכשירי כתיבה; 
עטים; עטים כדוריים; עטים נובעות; עפרונות; סרגל; מחקים; 
מחדדים; נרתיקים לעט ועיפרון; כרטיסי תמונה; ספרי תמונות; 
ספרי שירים; דפי תווים; תגי קרטון ונייר; דגלי נייר; תקליט, 

קסטה, קלטת, איץ.די, די.אי.סי, די.אי.טי, די.וי.די.אר, די.וי.די, 
סי.די.אר, סי.די, תקליטורי די. 3, תוויות, פנימיות ותווית 

לדיסקים.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear.             .בגדים; הנעלה; כיסוי ראש

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; toy figures; board 
games and handheld battery operated games; 
gymnastic and sporting articles not included in other 
classes; decorations for Christmas trees.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; דמויות צעצוע; משחקי לוח 
ומשחקי כף יד המופעלים באמצעות סוללה; מוצרי ושירותי 

ספורט והתעלמות שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים לעצי 
חג המולד.                                     

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; broadcasting and/or 
transmission of television programmes, radio 
programmes and films; cable, satellite and internet 
broadcasting; broadcasting of radio and television 
programmes and films via the internet including the 
streaming thereof; transmission of information, 
messages, sound and images; provision of 
interactive services to facilitate the reception, 
recordal, and storage of films, television and radio 
programmes; providing access to radio, movies, 
television programmes and videos on demand; 
provision of access to internet chat rooms, online 
forums and blogs; electronic transmission of instant 
messages and data.

שירותי שידור; שידור ו/או העברה של תכניות טלוויזיה, תכניות 
רדיו וסרטים; שידורי כבלים, לוין ואינטרנט; שידור של תכניות 
רדיו וטלוויזיה וסרטים באמצעות האינטרנט, כולל באמצעות 
הזרמה; העברת ושידור מידע, הודעות, קול ותמונות; שירותים 
אינטראקטיביים כדי לסייע בקבלה, הקלטה ואחסון של סרטים, 

תכניות טלוויזיה ורדיו; מתן גישה לרדיו, סרטים, תכניות 
טלוויזיה וקטעי וידאו על פי דרישה; מתן גישה לחדרי צ'אט 

באינטרנט, פורומים אינטרנטיים ובלוגים; העברת אלקטרונית 
של הודעות ונתונים מידיים.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and entertainer services; interactive 
television; providing educational and entertainment 
websites; interactive games; interactive 
entertainment; audio, music and video production, 
mixing, re-mixing, editing and recording services; 
recording, mixing, re-mixing and editing studio 
services; music publishing services; publishing of 
musical works; publishing services; song publishing; 
publication of lyrics of songs in book and sheet form; 
publication of music and music books; music writing; 
music composition; song writing; score writing; score 
composition; composition of soundtracks; writing of 
soundtracks; musician services; music production 
services; production of music, musical recordings, 
musical performances and concerts; music concert 
services; arrangement of performance of music, 

שירותי בידור ובדרן; טלוויזיה אינטראקטיבית; אספקת אתרים 
חינוכיים ובידוריים; משחקים אינטראקטיביים; בידור 

אינטראקטיבי; הפקת אודיו, מוסיקה ווידאו, מיקסים, רמיקסים, 
שירותי עריכה והקלטה; שירותי הקלטה, מיקסים, רמיקסים 
ושירותי אולפן; שירותי הקלטה, מיקסים, רמיקסים, שירותי 
עריכה והקלטה; שירותי פרסום מוסיקה; פרסום והוצאה לאור 
של יצירות מוסיקליות; שירותי הוצאה לאור; הוצאת לאור של 
שירים; פרסום המילים של שירים בצורת ספר וגיליונות; פרסום 

מוזיקה וספרי מוסיקה, כתיבת מוסיקה; הלחנת מוסיקה; 
כתיבת שירים; כתיבת ציונים; הרכבת ציונים; הלחנת פסקולים; 
כתיבת פסקולים; שירותי מוסיקאי; שירותי הפקת מוסיקה; 
הפקת מוסיקה, הקלטות מוסיקליות, מופעים מוזיקליים 

וקונצרטים; שירותי קונצרט מוסיקלי; ארגון ביצועי מוסיקה, 
הקלטות מוסיקליות, הופעות מוסיקליות וקונצרטים; שירותי 
הפקה בתחום של קול ו/או הקלטות ובידור חזותיים; שירותי 
הפקת אודיו; אספקת והפקת בידור חי, הופעות חיות ומופעים 

ט"ז חשון תשע"ו - 51029/10/2015



musical recordings, musical performances and 
concerts; production services in the field of sound 
and/or visual recordings and entertainment; audio 
production services; provision and production of live 
entertainment, live performances and live shows; 
production of audio/visual presentations; arranging of 
music performances, music shows and musical 
entertainment; services providing entertainment in 
the form of live musical performances; arranging, 
conducting and production of musical events; 
production of entertainment in the form of a television 
or radio series; production of shows; production of 
sound recordings; artistic direction of performing 
artists; services of a promoter; booking of performing 
artists for events; arrangement, conducting and 
production of dance, music and drama; arrangement, 
conducting and production of radio, satellite, cable 
and television programmes, films, shows, and/or 
recordings of sound, music or images; arrangement, 
conducting and production of theatrical and stage 
entertainment; arranging and production of concerts, 
festivals, musical performances, musical shows and 
musical entertainment; club (discotheque) services; 
discotheque services; night clubs and night club 
services; booking agency services for performing and 
recording artists; booking of performing artists (live 
music performers); arranging of musical events; 
provision of on-line information services relating to 
musical entertainment, musical artists, groups and 
bands; provision of reviews of music, musical groups, 
bands, concerts and gigs, and other entertainment 
forms; provision of news relating to music, musical 
groups, bands, concerts and gigs, and other 
entertainment forms; production and presentation of 
shows; provision of an electronic game service 
played by means of electronic text messaging; 
provision of games by means of a computer based 
system; telephone games; arranging and conducting 
of colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums, shows and workshops [training]; 
arranging and conducting of lectures, 
demonstrations, displays, exhibitions, presentations, 
seminars, concerts, gigs, shows, events and festivals 
for educational, entertainment, teaching and training 
purposes; conducting instructional, teaching and 
coaching classes, courses, seminars, presentations, 
shows and workshops; musical coaching, teaching, 
and instruction; organisation of competitions; 
electronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of electronic texts, audio and/or video information 
and data, games and amusements; electronic 
desktop publishing; providing on-line publications 
(non-downloadable); providing digital sound, music 
and video recordings, not downloadable, from the 
Internet; providing digital sound, music and video 
recordings, not downloadable, from MP3 and MP4 
Internet websites; providing digital sound recordings, 
not downloadable, from the Internet; providing digital 
sound recordings, not downloadable, from MP3 
Internet websites; providing digital music and sound 
recordings, not downloadable, from the Internet; 
providing digital music and sound recordings, not 
downloadable, from MP3 Internet websites; providing 
digital video, image, film, radio and TV recordings 
and programmes, not downloadable, from the 
Internet; providing digital video, image, film, radio and 

חיים; הפקת מצגות אודיו ומצגות חזותיות; ארגון הופעות 
מוסיקה, מופעי מוסיקה ובידור מוסיקלי; שירותים לאספקת 

בידור בצורה של מופעים מוזיקליים חיים; ארגון, עריכת והפקת 
של אירועים מוזיקליים; הפקת בידור בצורה של סדרת טלוויזיה 
רדיו; הפקת מופעים; הפקת הקלטות קול; ניהול אומנותי של 

אמנים מופיעים; שירותי ארגון וקידום, דהיינו, ארגון של הופעות 
וקונצרטים; הזמנת מופעים עבור אמנים; ארגון, עריכת והפקה 
של מחול וריקודים, מוסיקה ודרמה; ארגון, עריכה והפקה של 
תכניות רדיו, בלוין, בכבלים ובטלוויזיה, סרטים, מופעים, ו/או 
הקלטות של קול, מוסיקה או תמונות; ארגון, עריכת והפקה של 
בידור תיאטרלי ובידור במתי; ארגון והפקה של קונצרטים, 
פסטיבלים, הופעות מוסיקליות, מופעים מוזיקליים ובידור 

מוסיקלי; שירותי מועדון (דיסקוטק); שירותי דיסקוטק; מועדוני 
לילה ושירותי מועדון הלילה; שירותי אמרגנות וסוכנות הזמנות 
לאמני הופעות והקלטות; הזמנה של אמנים (אמני הופעה 

מוסיקלית חיה); ארגון אירועים מוזיקליים; שירותי מידע מקוון 
בנוגע לבידור מוסיקלי, אמנים מוסיקליים, קבוצות ולהקות; 

שירותי חוות דעת בנוגע למוסיקה, קבוצות מוסיקליות, קבוצות 
מוסיקליות, להקות, קונצרטים והופעות, וצורות בידור אחרות; 

שירותי חדשות הנוגעות למוסיקה, לקבוצות מוסיקליות, 
ללהקות, לקונצרטים והופעות, ולצורות בידור אחרות; הפקה 
והצגה של הופעות; מתן שירות משחק אלקטרוני באמצעות 

הודעות טקסט אלקטרוניות; שירותי משחקים באמצעות מערכת 
מבוססת מחשב; משחקי טלפון; ארגון ועריכת של התייעצות 
חבר שופטים, כנסים, קונגרסים, סמינרים, ימי עיון, מופעים 
וסדנאות (אימונים); ארגון וביצוע הרצאות, הדגמות, תצוגות, 
תערוכות, מצגות, סמינרים, קונצרטים, הופעות, מופעים, 
אירועים ופסטיבלים למטרות חינוך, בידור, הוראה ואימון; 

שירותי כיתות לימוד ואימון, קורסים, סמינרים, מצגות, הצגות 
וסדנאות; אימון מוסיקלי, הוראה והדרכה; ארגון תחרויות; 
שירותי ספרייה אלקטרוניים לאספקת מידע אלקטרוני (כולל 

מידע מארכיון) בצורה של טקסטים אלקטרוניים, אודיו ו/או מידע 
וידאו ונתונים, משחקים ושעשועים; הוצאה לאור אלקטרונית; 
אספקת פרסומים מקוונים (שאינם ניתנים להורכככגדה); 

אספקת סאונד דיגיטלי, מוסיקה והקלטות וידאו, שלא ניתנת 
להורדה, מהאינטרנט; אספקת סאונד דיגיטלי, הקלטות מוסיקה 

ווידאו, שלא ניתנים להורדה מהאינטרנט, מאתרי אמ.פי.3 
ואתרי אמ.פי.4 באינטרנט; אספקת הקלטות סאונד דיגיטלי, 
שלא ניתן להורדה מהאינטרנט; אספקת הקלטות סאונד 

דיגיטליות, שלא ניתנות להורדה, מאתרי אינטרנט שמספקים 
אמ.פי.3; אספקת מוסיקה דיגיטלית והקלטות קוליות, שלא 
ניתנות להורדה מהאינטרנט; אספקת מוסיקה דיגיטלית 
והקלטות קוליות, שלא ניתנת להורדה מאתרי אמ.פי.3 

באינטרנט; אספקת וידאו דיגיטלי, תמונה, סרט, רדיו והקלטות 
טלוויזיה ותוכניות, שלא ניתנים להורדה מהאינטרנט; אספקת 
וידאו דיגיטלי, תמונה, סרט, רדיו והקלטות טלוויזיה ותוכניות, 
שלא ניתנים להורדה מאתרי אמ.פי.4 באינטרנט; שירותי מידע 
בנוגע לרדיו, טלוויזיה ובידור קולנועי בנוגע למוסיקה, הקלטות 

מוסיקליות ובידור מוסיקלי; שירותי רישוי תוכן; הפצה, 
סינדיקציה, פיתוח רשתות והשכרה של סרטים, תכניות 
טלוויזיה ורדיו; שירותי מידע, ייעוץ הנוגע לכל השירותים 

האמורים.                                                                       
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Ownersבעלים

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

Address: 12 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv, 61580, 
Israel

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

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

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

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

TV recordings and programmes, not downloadable, 
from MP4 Internet websites; provision of information 
relating to radio, television, and cinematographic 
entertainment and to music, musical recordings and 
musical entertainment; content licensing services; 
distribution, syndication, networking and rental of 
films, television programmes and radio programmes; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid services.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          Class: 42 סוג: 42

Services for creating virtual communities for users to 
participate and organize groups, events, and 
discussions; computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive 
discussions via communication networks; hosting 
computer software applications of others; application 
service provider (ASP) featuring software to enable 
or facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
over communication networks; provision of temporary 
access to non-downloadable software applications for 
social networking; providing a web site to create 
personal profiles featuring social networking 
information.

שירותים ליצירת קהילות וירטואליות למשתמשים כדי להשתתף 
ולארגן קבוצות, אירועים ודיונים; שירותי מחשב, דהיינו, אירוח 
ואחסון אלקטרוני עבור אחרים לארגון וביצוע פגישות, אירועים 
ודיונים אינטראקטיביים באמצעות רשתות תקשורת; אירוח 
ואחסון אפליקציות יישומי תוכנה של אחרים; יישום אספקת 
שירות (אי.אס.פי) באמצעות תוכנה כדי לאפשר או להקל על 

העלאה, הורדה, הזרמה, פרסום, הצגה, בלוגים, קישור, שיתוף 
או בדרך אלקטרונית אחרת המספקת תקשורת או מידע על גבי 
רשתות תקשורת אלקטרוניות; מתן גישה זמנית ליישומי תוכנה 
שאינם ניתנים להורדה מהאינטרנט עבור רשתות חברתיות; 
שירותי אתר אינטרנט ליצירת פרופילים אישיים הכוללים מידע 
הקשור לרשתות חברתיות.                                                
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Trade Mark No. 264944 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pets Global Pte Ltd

Address: 10 Tagore Drive,  #03-02 Wah Loon Building, 
Singapore, 787625, Singapore

Singapore corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Litters for animals, namely for cats; foodstuffs for 
animals, namely for cats.

מצע לבעליי חיים, דהיינו לחתולים; מוצרי מזון לבעלי חיים, 
דהיינו לחתולים.               
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FUSSIE CAT

Trade Mark No. 264945 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pets Global Pte Ltd

Address: 10 Tagore Drive,  #03-02 Wah Loon Building, 
Singapore, 787625, Singapore

Singapore corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Litters for animals, namely for cats; foodstuffs for 
animals, namely for cats.

מצע לבעליי חיים, דהיינו לחתולים; מוצרי מזון לבעלי חיים, 
דהיינו לחתולים.               
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ZIGNATURE

Trade Mark No. 264946 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pets Global Pte Ltd

Address: 10 Tagore Drive,  #03-02 Wah Loon Building, 
Singapore, 787625, Singapore

Singapore corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals. מוצרי מזון לבעלי חיים.   
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Trade Mark No. 264947 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pets Global Pte Ltd

Address: 10 Tagore Drive,  #03-02 Wah Loon Building, 
Singapore, 787625, Singapore

Singapore corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: 148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, 
Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals. מוצרי מזון לבעלי חיים.   
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Trade Mark No. 264950 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ALMIRALL, S.A.

Address: Ronda del General Mitre, 151, Barcelona, 
08022, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations containing 
mometasone; included in class 05.

תכשירי רוקחות המכילים מומטאזון; הנכללים בסוג 05.           
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מונובו

Trade Mark No. 264951 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ALMIRALL, S.A.

Address: Ronda del General Mitre, 151, Barcelona, 
08022, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations containing 
mometasone; included in class 05.

תכשירי רוקחות המכילים מומטאזון; הנכללים בסוג 05.           
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ARTHUR & CAMPIE

Trade Mark No. 264953 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Importadora Dinastia, S.A. 

Address: 2nd Street, La Loceria, Accounting Bld, Local 3, 
Panama City, Republic of Panama

Panama 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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; Knitwear; sweaters; 
Gym clothes; Short bath; sweaters; Coats; clothes; 
Pockets of clothing; socks; Trousers (leggings); 
underpants; Bathing trunks; shirt; Short Sleeve Shirt; 
Vests; Jackets; Sport (shoes); Sneakers (shoes); 
shoes; sandals; footwear; Sports footwear; Beach 
shoes; Short Sleeve; Beach (clothing); Ponchos; 
Shape wear (underwear); skirts; Jersey (clothing); 
Leggings (pants); Trousers; costumes; Dress Set; 
shoes; Bathing suits (swimsuits); Bodies 
(underwear); pajamas; all included in class 25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; סריגים; סוודרים; בגדי 
אימון; חלוקי רחצה; מעילים; בגדים; כיסי בגדים; גרבים; 

מכנסיים (חותלות); תחתונים; בגדי ים; חולצה; חולצה שרוול 
קצר; אפודים; מעיל קצר; נעלי ספורט; נעליים; סנדלים; הנעלה; 
הנעלת ספורט; נעלי ים; שרוול קצר; בגדי ים (הלבשה); פונצ'ו; 
הלבשה לחיטוב (הלבשה תחתונה); חצאיות; סריגים (הלבשה); 
חותלות (מכנס); מכנסיים; תחפושות; סט הלבשה; נעליים; 

בגדי ים; בגדי גוף (הלבשה תחתונה); פיג'מות; הנכללים כולם 
בסוג 25                                                                         
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L & M RECESSED FILTER & REFINED TASTE

Trade Mark No. 264956 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (S.A.)

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. 

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק (לא 

למטרות רפואיות); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות וגלילים, 
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים ומאפרות לסיגריות, 
מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים.         
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FETZIMA

Trade Mark No. 264957 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: PIERRE FABRE MEDICAMENT

Address: 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations useful in the treatment 
of neuro-psychiatric disorders; all included in class 
05.

תכשירי רוקחות השימושיים בטיפול בהפרעות 
נוירופסיכיאטריות; הנכללים בסוג 05.                                   
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HYXTOPIA

Trade Mark No. 264964 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in the field of 
oncology.

תכשירים רוקחיים לשימוש בתחום של אונקולוגיה.                 
                    

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

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

Germany, 14/11/2013, No. 302013059740 גרמניה, 14/11/2013, מספר 302013059740

Class: 5 סוג: 5
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S&W FRUIT DELIGHT

Trade Mark No. 264966 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: S & W Fine Foods International Limited

Address: Trident Chambers, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed fruit products; all included in class 29. מוצרי פירות מעובדים; הנכללים כולם בסוג 29.                   
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Trade Mark No. 264969 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparation for the cleaning of the skin and the hair, 
tissues and wipes impregnated with personal hygiene 
cleaning compounds, preparations for the care and 
beautifying of the skin and hair, dentifrices; all for 
babies toddlers and children; skin care preparations 
for nursing mothers and for post birth use.

תכשירים לניקוי העור והשיער, ממחטות ומגבונים הספוגים 
בתרכובות ניקוי להיגיינה אישית, תכשירים לטיפוח וייפוי העור 
והשיער, משחות שיניים; כולם עבור תינוקות, פעוטות וילדים; 
תכשירי טיפוח עבור אמהות מניקות ולשימוש לאחר לידה.       
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements, vitamins and medicines; 
medical lotions, creams and powders for the skin and 
the hair; food for babies, toddlers and children, 
including baby formulas, porridges, biscuits, snacks 
and mashes; diapers; swimming diapers; diapers for 
toilet training; all for babies, infants and children; 
nursing pads.

תוספי תזונה, ויטמינים ותרופות; תחליבים, משחות ואבקות 
רפואיים לעור ולשער; מזון לתינוקות, פעוטות וילדים, לרבות, 

תחליפי חלב אם, דייסות, ביסקוויטים, חטיפים ומחית; חיתולים; 
חיתולי שחיה; חיתולי גמילה; כולם עבור תינוקות, פעוטות 

וילדים; רפידות הנקה.                                                       
                                                                                    

                            

Class: 10 סוג: 10

Feeding bottle teats, pacifiers, bottles, feeding cups, 
teethers, pendants for pacifiers, boxes for pacifiers 
and related accessories; medical aids and devices; 
thermometers; aspirators; syringes for drugs; all for 
babies, infants and children; breast milk pumps; 
instruments and accessories for breastfeeding; 
dishes adapted for feeding babies, toddlers and 
children.

פטמות לבקבוקים, מוצצים, בקבוקים, כוסות להזנה, נשכנים, 
תליונים למוצצים, קופסאות למוצצים ואביזרים נלווים; עזרים 

ומכשירים רפואיים; מדחומים; אספירטורים; מזרקים
לתרופות; כולם עבור תינוקות, פעוטות וילדים; משאבות חלב 
אם; מכשירים ואביזרים להנקה; כלים מותאמים להאכלת 

תינוקות,פעוטות וילדים.
                                                                                     
                                                                                    

  

Class: 20 סוג: 20

Furniture for babies, toddlers and children; high 
chairs for babies, toddlers and children, booster 
seats (not for use in the vehicle); pillows; mattresses; 
bases for mattresses; diapering countertops, 
diapering stands; safety gates for babies, toddlers 
and children (not of metal); nursing pillows; safety 
accessories for furniture (not metal); non¬metal bed 
protectors; stools; trampolines; walkers for babies, 
toddlers and children.

רהיטים עבור תינוקות, פעוטות וילדים; כסאות אוכל לתינוקות, 
פעוטות וילדים כסאות הגבהה (לא לשימוש ברכב(; כריות; 
מזרנים; בסיסים למזרנים; משטחי החתלה, עמדות החתלה; 
שערי בטיחות לתינוקות, פעוטות וילדים (לא ממתכת); כריות 
הנקה; אביזרי בטיחות לרהיטים (לא ממתכת); מגני מיטה 
שאינם מתכת; שרפרפים; טרמפולינות; הליכונים לתינוקות,

פעוטות וילדים.
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours dark blue, light blue 
and white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול כהה, כחול בהיר ולבן הנראים 
בסימן.

Ownersבעלים

Name: SUPER-PHARM (ISRAEL) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building, 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם,  רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, aprons and headgear for babies, 
toddlers, children, pregnant women and nursing 
mothers.

דברי הלבשה, הנעלה, סינרים וכיסויי ראש עבור תינוקות, 
פעוטות, ילדים, נשים בהריון ומניקות.                                   
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Trade Mark No. 265027 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1201958 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic, opto-electronic, photonic, and nano-scale 
test, signaling, imaging, and measurement 
apparatus, instruments, systems, and equipment, 
and parts, components and accessories therefor; 
optical and imaging apparatus, instruments, and 
equipment, and parts, components and accessories 
therefor; monolithic optical assemblies and laser 
combiners for electronic and scientific apparatus, 
instruments, and systems; Laboratory apparatus and 
instruments for scientific and research use; Electronic 
test and measurement instruments, namely, 
oscilloscopes and parts therefor; electronic 
instruments in the nature of signal generators, 
namely, analog and vector signal generators, 
waveform generators, function generators in the 
nature of electronic devices used to generate various 
types of repeating waveform signals over a wide 
range of frequencies, pulse and data generators, 
arbitrary waveform generators, noise generators in 
the nature of electronic devices that produce random 
signals, and signal generation devices synthesizing 
electronic signals, and synchronization modules for 
various types of signal generators; electronic test and 
measurement instruments in the nature of analyzers, 
namely, spectrum, vector, signal, network, power and 
power source, protocol, radio frequency, microwave, 
logic, modulation-domain, optical component, light 
wave component, optical modulation, time-interval, 
polarization, and photonic dispersion and loss 
analyzers; automatic test equipment for integrated 
circuits, circuit boards and electronic equipment, 
namely, flat panel display testers, system on a chip 
(SOC) testers, memory testers, parametric testers, 
automated optical inspection testers, and in-circuit 
testers; electronic and optical communications 
instruments, namely, light wave testers and light 
wave multimeters; electronic component of digital 
multi¬meters for testing and measuring voltage in 
electrical products; measuring instrumentation and 
apparatus, namely, digitizers; test and measurement 
equipment, namely, electromagnetic interference 
receivers, radio frequency interference receivers, and 
electromagnetic compliance products, namely, 
electromagnetic interference receivers for testing 
electromagnetic compliance and making conductive 
emission measurements; polarization controller units 
used to change light from any polarized or 
unpolarized light source into any well-defined state of 
polarization. electronic test and measurement 
instruments, namely, electric meters, inductance 
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meters, capacitance meters, resistance meters, 
impedance meters, testing meters, wavelength 
meters, frequency meters, and frequency counters; 
electrical and electronic measuring and testing 
devices, namely, DC electronic load measurers and 
testers; electronic test and measurement instruments 
in the nature of testers, namely, cable, antenna, 
voltage, amperage, telephone line, and continuity 
testers; electronic test and measurement 
instruments, namely, handheld cable and antenna 
tester with optional spectrum analyzer, network 
analyzer, and power meter; electronic testing 
equipment, namely, power meters for testing radio 
frequency and microwave signals; electronic and 
optical communications instruments and 
components, namely, communication link testers for 
testing communication links and telecommunication 
line integrity testing apparatus; testing apparatus for 
testing circuit boards; electronic apparatus for testing 
electromagnetic properties and characteristics of 
industrial materials; electronic test and measurement 
instruments, namely, voltmeters and source measure 
units; test and measurement equipment, namely, one 
box testers containing a signal source and a signal 
analyzer for testing microwave and wireless 
communication devices and designs; electronic test 
and measurement instruments, namely, 
interferometers, electrical transducers, and vibration 
transducers; electronic test and measurement 
instruments, namely, nano indenters for 
nanomechanical testing of semiconductors, thin films, 
wafer applications, hard coatings and DLCfilms, 
composite materials, fibers, polymers, metals, 
ceramics, and biomaterials; component features of 
electronic testing, signaling, diagnostic and 
measurement systems and equipment used in signal 
generators, signal analyzers, arbitrary waveform 
generators, pulse generators, and one-box testers, 
namely, mobile cellular and wireless local area 
network (WLAN) testers and network analyzers; 
electronic components in the nature of software and 
hardware, namely, digital signal processor and its 
controlling algorithm, sold as integral components of 
waveform generators, for improving signal fidelity and 
signal breadth; encoders; data processing 
equipment, namely, couplers; amplifiers; electrical 
signal attenuators; electricity limiters; multipliers; 
testing apparatus for testing fiber optics; electric 
switches; electronic switches; optical switches; 
probes for testing integrated circuits, semiconductors, 
and telecommunication networks. electronic, opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, signaling, 
imaging, and measurement apparatus and 
instruments, namely, amplifiers, attenuators, filters in 
the nature of signal processors that function to 
remove unwanted frequency components from the 
signal, to enhance wanted ones, or both, conditioners 
in the nature of devices used to prepare sensor 
output signals for processing, converters, mixers in 
the nature of devices for creating new frequencies 
from two or more signals applied to it, modulators in 
the nature of devices for varying one or more 
properties of a periodic waveform in order to carry a 
signal, demodulators, prescalers, dividers in the 
nature of devices for coupling a portion of the signal 
in a transmission line to a port enabling the portion 
signal to be used in another circuit, combiners in the 
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nature of devices for combining the signals at a port 
into the signals already present in a transmission 
line, isolators in the nature of a non¬reciprocal 2 port 
device that allows signals to pass in one direction 
only, circulators in the nature of a non-reciprocal 
multi-port device in which a signal entering any port 
is transmitted only to the next port in rotation, 
integrated diode limiters, switches and routers for 
performing signal generation, signal processing, 
signal amplification, signal conversion, and signal 
control; lasers for measuring purposes and 
accessories therefor, namely, monolithic laser 
combiners, laser heads, beam splitters, beam 
benders, beam translators, retro reflectors, 
adjustable mounts, plane mirrors, plane mirror 
converters, plane mirror reflectors, and turning 
mirrors; lasers not for medical use. microscopes; 
microscopes, namely, atomic force microscopes; 
microscopes, namely, scanning electron 
microscopes; recording apparatus for recording traffic 
on telecommunications networks; portable electronic 
recorder for measuring and recording multiple 
voltage, current and thermocouple readings from 
various transducers; electric sensors; industrial 
calibration sensors; optical sensors; timing sensors; 
ultrasonic sensors; surface acoustic wave sensors; 
sensors for measuring air pressure, temperature, and 
humidity; sensors for monitoring the temperature of 
an object being measured; transmitters of electronic 
signals; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, optical 
transmitters and electro-optical transmitters; wireless 
transmitters and receivers; receivers of electronic 
signals; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, optical and 
opto-electrical receivers; remote controls for 
electronic test, signaling and measurement 
apparatus, systems, and equipment; computer 
hardware; computer peripherals; a full line of 
operating system software programs for non¬medical 
scientific instruments and for electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
designing, configuring, calibrating, and testing non-
medical scientific instruments and electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
collecting, measuring, analyzing, storing, 
manipulating, and managing data obtained from non-
medical scientific instruments and from electronic 
test, signaling, and measurement instruments and 
equipment; software, namely, electronic design 
automation (EDA) software for communications 
product design, for RF and microwave circuit, high-
speed, signal integrity, device modeling, and signal-
processing design, and for electro-thermal, 
electromagnetic, circuit and system design and 
simulation; data processing apparatus; power 
supplies. power supplies and power systems used to 
power and test the operation of electronic equipment 
and devices under test by providing multiple power 
levels to the electronic equipment; programmable 
power supplies and power systems for simulating 
various operating conditions of electronic equipment; 
lasers; microscopes; monitoring apparatus; recording 
apparatus; processors; microprocessors; detectors; 
sensors; transmitters; receivers; remote control 
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 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

apparatus; motion control apparatus; computers; 
computer hardware; computer peripherals; computer 
software; computer programs; software, namely, 
design automation software; software, namely, 
measurement application software; software, namely, 
electronic circuit design automation software for 
modeling, simulation and design of electronic parts, 
components, assemblies, and systems; software and 
software components for instrument control, analysis, 
and measurements; data storage devices; data 
processing apparatus; power supplies and power 
systems; source measure analyzers; power quality 
monitors for electronic and industrial apparatus, 
instruments, and systems.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 10/01/2014, No. 86163039 ארה"ב, 10/01/2014, מספר 86163039

Class: 9 סוג: 9
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SILVERGUIDE

Trade Mark No. 265061 מספר סימן

Application Date 12/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Z.D.F MEDICAL LTD שם: צ.ד.פ מדיקל בע"מ

Address: Hamasor, P.O.B. 3430, Tiberias, 1432000, 
Israel

כתובת : המשור, ת.ד. 3430, טבריה, 1432000, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical fibers for the transmission of high energy with 
high optical and mechanical properties for different 
uses; all included in class 9

סיבים אופטיים להעברת אנרגיה גבוהה בעלי תכונות מכאניות 
ואופטיות גבוהות לשימושים שונים; הנכללים כולם בסוג 9         
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Trade Mark No. 265077 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alon Algrasi שם: אלון אלגרסי

Address: P.O.B. 11619, Ramat Gan, 52015, Israel כתובת : ת.ד. 11619, רמת גן, 52015, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising especially online. פרסרם בעיקר באינטרנט.                   
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Trade Mark No. 265120 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1202351 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic, opto-electronic, photonic, and nano-scale 
test, signaling, imaging, and measurement 
apparatus, instruments, systems, and equipment, 
and parts, components and accessories therefor; 
optical and imaging apparatus, instruments, and 
equipment, and parts, components and accessories 
therefor; monolithic optical assemblies and laser 
combiners for electronic and scientific apparatus, 
instruments, and systems; Laboratory apparatus and 
instruments for scientific and research use; Electronic 
test and measurement instruments, namely, 
oscilloscopes and parts therefor; electronic 
instruments in the nature of signal generators, 
namely, analog and vector signal generators, 
waveform generators, function generators in the 
nature of electronic devices used to generate various 
types of repeating waveform signals over a wide 
range of frequencies, pulse and data generators, 
arbitrary waveform generators, noise generators in 
the nature of electronic devices that produce random 
signals, and signal generation devices synthesizing 
electronic signals, and synchronization modules for 
various types of signal generators; electronic test and 
measurement instruments in the nature of analyzers, 
namely, spectrum, vector, signal, network, power and 
power source, protocol, radio frequency, microwave, 
logic, modulation-domain, optical component, light 
wave component, optical modulation, time-interval, 
polarization, and photonic dispersion and loss 
analyzers; automatic test equipment for integrated 
circuits, circuit boards and electronic equipment, 
namely, flat panel display testers, system on a chip 
(SOC) testers, memory testers, parametric testers, 
automated optical inspection testers, and in-circuit 
testers; electronic and optical communications 
instruments, namely, light wave testers and light 
wave multimeters; electronic component of digital 
multi¬meters for testing and measuring voltage in 
electrical products; measuring instrumentation and 
apparatus, namely, digitizers; test and measurement 
equipment, namely, electromagnetic interference 
receivers, radio frequency interference receivers, and 
electromagnetic compliance products, namely, 
electromagnetic interference receivers for testing 
electromagnetic compliance and making conductive 
emission measurements; polarization controller units 
used to change light from any polarized or 
unpolarized light source into any well-defined state of 
polarization. electronic test and measurement 
instruments, namely, electric meters, inductance 
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meters, capacitance meters, resistance meters, 
impedance meters, testing meters, wavelength 
meters, frequency meters, and frequency counters; 
electrical and electronic measuring and testing 
devices, namely, DC electronic load measurers and 
testers; electronic test and measurement instruments 
in the nature of testers, namely, cable, antenna, 
voltage, amperage, telephone line, and continuity 
testers; electronic test and measurement 
instruments, namely, handheld cable and antenna 
tester with optional spectrum analyzer, network 
analyzer, and power meter; electronic testing 
equipment, namely, power meters for testing radio 
frequency and microwave signals; electronic and 
optical communications instruments and 
components, namely, communication link testers for 
testing communication links and telecommunication 
line integrity testing apparatus; testing apparatus for 
testing circuit boards; electronic apparatus for testing 
electromagnetic properties and characteristics of 
industrial materials; electronic test and measurement 
instruments, namely, voltmeters and source measure 
units; test and measurement equipment, namely, one 
box testers containing a signal source and a signal 
analyzer for testing microwave and wireless 
communication devices and designs; electronic test 
and measurement instruments, namely, 
interferometers, electrical transducers, and vibration 
transducers; electronic test and measurement 
instruments, namely, nano indenters for 
nanomechanical testing of semiconductors, thin films, 
wafer applications, hard coatings and DLCfilms, 
composite materials, fibers, polymers, metals, 
ceramics, and biomaterials; component features of 
electronic testing, signaling, diagnostic and 
measurement systems and equipment used in signal 
generators, signal analyzers, arbitrary waveform 
generators, pulse generators, and one-box testers, 
namely, mobile cellular and wireless local area 
network (WLAN) testers and network analyzers; 
electronic components in the nature of software and 
hardware, namely, digital signal processor and its 
controlling algorithm, sold as integral components of 
waveform generators, for improving signal fidelity and 
signal breadth; encoders; data processing 
equipment, namely, couplers; amplifiers; electrical 
signal attenuators; electricity limiters; multipliers; 
testing apparatus for testing fiber optics; electric 
switches; electronic switches; optical switches; 
probes for testing integrated circuits, semiconductors, 
and telecommunication networks. electronic, opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, signaling, 
imaging, and measurement apparatus and 
instruments, namely, amplifiers, attenuators, filters in 
the nature of signal processors that function to 
remove unwanted frequency components from the 
signal, to enhance wanted ones, or both, conditioners 
in the nature of devices used to prepare sensor 
output signals for processing, converters, mixers in 
the nature of devices for creating new frequencies 
from two or more signals applied to it, modulators in 
the nature of devices for varying one or more 
properties of a periodic waveform in order to carry a 
signal, demodulators, prescalers, dividers in the 
nature of devices for coupling a portion of the signal 
in a transmission line to a port enabling the portion 
signal to be used in another circuit, combiners in the 
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nature of devices for combining the signals at a port 
into the signals already present in a transmission 
line, isolators in the nature of a non¬reciprocal 2 port 
device that allows signals to pass in one direction 
only, circulators in the nature of a non-reciprocal 
multi-port device in which a signal entering any port 
is transmitted only to the next port in rotation, 
integrated diode limiters, switches and routers for 
performing signal generation, signal processing, 
signal amplification, signal conversion, and signal 
control; lasers for measuring purposes and 
accessories therefor, namely, monolithic laser 
combiners, laser heads, beam splitters, beam 
benders, beam translators, retro reflectors, 
adjustable mounts, plane mirrors, plane mirror 
converters, plane mirror reflectors, and turning 
mirrors; lasers not for medical use. microscopes; 
microscopes, namely, atomic force microscopes; 
microscopes, namely, scanning electron 
microscopes; recording apparatus for recording traffic 
on telecommunications networks; portable electronic 
recorder for measuring and recording multiple 
voltage, current and thermocouple readings from 
various transducers; electric sensors; industrial 
calibration sensors; optical sensors; timing sensors; 
ultrasonic sensors; surface acoustic wave sensors; 
sensors for measuring air pressure, temperature, and 
humidity; sensors for monitoring the temperature of 
an object being measured; transmitters of electronic 
signals; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, optical 
transmitters and electro-optical transmitters; wireless 
transmitters and receivers; receivers of electronic 
signals; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, optical and 
opto-electrical receivers; remote controls for 
electronic test, signaling and measurement 
apparatus, systems, and equipment; computer 
hardware; computer peripherals; a full line of 
operating system software programs for non¬medical 
scientific instruments and for electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
designing, configuring, calibrating, and testing non-
medical scientific instruments and electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
collecting, measuring, analyzing, storing, 
manipulating, and managing data obtained from non-
medical scientific instruments and from electronic 
test, signaling, and measurement instruments and 
equipment; software, namely, electronic design 
automation (EDA) software for communications 
product design, for RF and microwave circuit, high-
speed, signal integrity, device modeling, and signal-
processing design, and for electro-thermal, 
electromagnetic, circuit and system design and 
simulation; data processing apparatus; power 
supplies. power supplies and power systems used to 
power and test the operation of electronic equipment 
and devices under test by providing multiple power 
levels to the electronic equipment; programmable 
power supplies and power systems for simulating 
various operating conditions of electronic equipment; 
lasers; microscopes; monitoring apparatus; recording 
apparatus; processors; microprocessors; detectors; 
sensors; transmitters; receivers; remote control 
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 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

apparatus; motion control apparatus; computers; 
computer hardware; computer peripherals; computer 
software; computer programs; software, namely, 
design automation software; software, namely, 
measurement application software; software, namely, 
electronic circuit design automation software for 
modeling, simulation and design of electronic parts, 
components, assemblies, and systems; software and 
software components for instrument control, analysis, 
and measurements; data storage devices; data 
processing apparatus; power supplies and power 
systems; source measure analyzers; power quality 
monitors for electronic and industrial apparatus, 
instruments, and systems.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 10/01/2014, No. 86163049 ארה"ב, 10/01/2014, מספר 86163049

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 265133 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1202488 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic, opto-electronic, photonic, and nano-scale 
test, signaling, imaging, and measurement 
apparatus, instruments, systems, and equipment, 
and parts, components and accessories therefor; 
optical and imaging apparatus, instruments, and 
equipment, and parts, components and accessories 
therefor; monolithic optical assemblies and laser 
combiners for electronic and scientific apparatus, 
instruments, and systems; Laboratory apparatus and 
instruments for scientific and research use; Electronic 
test and measurement instruments, namely, 
oscilloscopes and parts therefor; electronic 
instruments in the nature of signal generators, 
namely, analog and vector signal generators, 
waveform generators, function generators in the 
nature of electronic devices used to generate various 
types of repeating waveform signals over a wide 
range of frequencies, pulse and data generators, 
arbitrary waveform generators, noise generators in 
the nature of electronic devices that produce random 
signals, and signal generation devices synthesizing 
electronic signals, and synchronization modules for 
various types of signal generators; electronic test and 
measurement instruments in the nature of analyzers, 
namely, spectrum, vector, signal, network, power and 
power source, protocol, radio frequency, microwave, 
logic, modulation-domain, optical component, light 
wave component, optical modulation, time-interval, 
polarization, and photonic dispersion and loss 
analyzers; automatic test equipment for integrated 
circuits, circuit boards and electronic equipment, 
namely, flat panel display testers, system on a chip 
(SOC) testers, memory testers, parametric testers, 
automated optical inspection testers, and in-circuit 
testers; electronic and optical communications 
instruments, namely, light wave testers and light 
wave multimeters; electronic component of digital 
multi¬meters for testing and measuring voltage in 
electrical products; measuring instrumentation and 
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apparatus, namely, digitizers; test and measurement 
equipment, namely, electromagnetic interference 
receivers, radio frequency interference receivers, and 
electromagnetic compliance products, namely, 
electromagnetic interference receivers for testing 
electromagnetic compliance and making conductive 
emission measurements; polarization controller units 
used to change light from any polarized or 
unpolarized light source into any well-defined state of 
polarization. electronic test and measurement 
instruments, namely, electric meters, inductance 
meters, capacitance meters, resistance meters, 
impedance meters, testing meters, wavelength 
meters, frequency meters, and frequency counters; 
electrical and electronic measuring and testing 
devices, namely, DC electronic load measurers and 
testers; electronic test and measurement instruments 
in the nature of testers, namely, cable, antenna, 
voltage, amperage, telephone line, and continuity 
testers; electronic test and measurement 
instruments, namely, handheld cable and antenna 
tester with optional spectrum analyzer, network 
analyzer, and power meter; electronic testing 
equipment, namely, power meters for testing radio 
frequency and microwave signals; electronic and 
optical communications instruments and 
components, namely, communication link testers for 
testing communication links and telecommunication 
line integrity testing apparatus; testing apparatus for 
testing circuit boards; electronic apparatus for testing 
electromagnetic properties and characteristics of 
industrial materials; electronic test and measurement 
instruments, namely, voltmeters and source measure 
units; test and measurement equipment, namely, one 
box testers containing a signal source and a signal 
analyzer for testing microwave and wireless 
communication devices and designs; electronic test 
and measurement instruments, namely, 
interferometers, electrical transducers, and vibration 
transducers; electronic test and measurement 
instruments, namely, nano indenters for 
nanomechanical testing of semiconductors, thin films, 
wafer applications, hard coatings and DLCfilms, 
composite materials, fibers, polymers, metals, 
ceramics, and biomaterials; component features of 
electronic testing, signaling, diagnostic and 
measurement systems and equipment used in signal 
generators, signal analyzers, arbitrary waveform 
generators, pulse generators, and one-box testers, 
namely, mobile cellular and wireless local area 
network (WLAN) testers and network analyzers; 
electronic components in the nature of software and 
hardware, namely, digital signal processor and its 
controlling algorithm, sold as integral components of 
waveform generators, for improving signal fidelity and 
signal breadth; encoders; data processing 
equipment, namely, couplers; amplifiers; electrical 
signal attenuators; electricity limiters; multipliers; 
testing apparatus for testing fiber optics; electric 
switches; electronic switches; optical switches; 
probes for testing integrated circuits, semiconductors, 
and telecommunication networks. electronic, opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, signaling, 
imaging, and measurement apparatus and 
instruments, namely, amplifiers, attenuators, filters in 
the nature of signal processors that function to 
remove unwanted frequency components from the 
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signal, to enhance wanted ones, or both, conditioners 
in the nature of devices used to prepare sensor 
output signals for processing, converters, mixers in 
the nature of devices for creating new frequencies 
from two or more signals applied to it, modulators in 
the nature of devices for varying one or more 
properties of a periodic waveform in order to carry a 
signal, demodulators, prescalers, dividers in the 
nature of devices for coupling a portion of the signal 
in a transmission line to a port enabling the portion 
signal to be used in another circuit, combiners in the 
nature of devices for combining the signals at a port 
into the signals already present in a transmission 
line, isolators in the nature of a non¬reciprocal 2 port 
device that allows signals to pass in one direction 
only, circulators in the nature of a non-reciprocal 
multi-port device in which a signal entering any port 
is transmitted only to the next port in rotation, 
integrated diode limiters, switches and routers for 
performing signal generation, signal processing, 
signal amplification, signal conversion, and signal 
control; lasers for measuring purposes and 
accessories therefor, namely, monolithic laser 
combiners, laser heads, beam splitters, beam 
benders, beam translators, retro reflectors, 
adjustable mounts, plane mirrors, plane mirror 
converters, plane mirror reflectors, and turning 
mirrors; lasers not for medical use. microscopes; 
microscopes, namely, atomic force microscopes; 
microscopes, namely, scanning electron 
microscopes; recording apparatus for recording traffic 
on telecommunications networks; portable electronic 
recorder for measuring and recording multiple 
voltage, current and thermocouple readings from 
various transducers; electric sensors; industrial 
calibration sensors; optical sensors; timing sensors; 
ultrasonic sensors; surface acoustic wave sensors; 
sensors for measuring air pressure, temperature, and 
humidity; sensors for monitoring the temperature of 
an object being measured; transmitters of electronic 
signals; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, optical 
transmitters and electro-optical transmitters; wireless 
transmitters and receivers; receivers of electronic 
signals; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, optical and 
opto-electrical receivers; remote controls for 
electronic test, signaling and measurement 
apparatus, systems, and equipment; computer 
hardware; computer peripherals; a full line of 
operating system software programs for non¬medical 
scientific instruments and for electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
designing, configuring, calibrating, and testing non-
medical scientific instruments and electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
collecting, measuring, analyzing, storing, 
manipulating, and managing data obtained from non-
medical scientific instruments and from electronic 
test, signaling, and measurement instruments and 
equipment; software, namely, electronic design 
automation (EDA) software for communications 
product design, for RF and microwave circuit, high-
speed, signal integrity, device modeling, and signal-
processing design, and for electro-thermal, 
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 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

electromagnetic, circuit and system design and 
simulation; data processing apparatus; power 
supplies. power supplies and power systems used to 
power and test the operation of electronic equipment 
and devices under test by providing multiple power 
levels to the electronic equipment; programmable 
power supplies and power systems for simulating 
various operating conditions of electronic equipment; 
lasers; microscopes; monitoring apparatus; recording 
apparatus; processors; microprocessors; detectors; 
sensors; transmitters; receivers; remote control 
apparatus; motion control apparatus; computers; 
computer hardware; computer peripherals; computer 
software; computer programs; software, namely, 
design automation software; software, namely, 
measurement application software; software, namely, 
electronic circuit design automation software for 
modeling, simulation and design of electronic parts, 
components, assemblies, and systems; software and 
software components for instrument control, analysis, 
and measurements; data storage devices; data 
processing apparatus; power supplies and power 
systems; source measure analyzers; power quality 
monitors for electronic and industrial apparatus, 
instruments, and systems.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 10/01/2014, No. 86163027 ארה"ב, 10/01/2014, מספר 86163027

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 265193 מספר סימן

Application Date 17/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1111340 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations; aromatics; baby wipes; bath salts; 
beauty masks; bubble bath; breath freshening 
sprays; cake flavourings [essential oils]; cleansing 
milk for toilet purposes; cosmetic creams; cosmetic 
kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for 
baths; cosmetics for animals; cosmetics; cotton sticks 
for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants; detergents; eau de 
Cologne; essential oils; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; 
fingernail embellishments; hair color; hair conditioner 
and hair moistening preparations; hair cream; hair 
dyes; hair gel; hair lotions; hair spray; hair waving 
preparations; incense; lip balms; lipsticks; lotions for 
cosmetic purposes; make-up powder; make-up 
preparations; make-up removing preparations; make-
up; mascara; moisturizing preparations for the skin; 
mouth washes, not for medical purposes; nail care 
preparations; nail polishes and varnishes and 
thinners therefor; non-medicated bath preparations; 
perfumery; perfumes; pomades for cosmetic 
purposes; potpourris [fragrances]; products and 
preparations for the care and cleansing of hair and 
skin; scented room sprays; shaving preparations; 
shampoos for pets; shampoos; skin and face creams 
and lotions; skin moisturizer; soaps; sun block; sun-
tanning preparations; temporary tattoo sprays and 
stencils therefor sold as a unit; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; toilet water; toiletries.
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Class: 9 סוג: 9

Application development tool programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand 
held computers, and mobile telephones; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and 
entertainment software in the nature of computer 
games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game 
consoles, both handheld and free standing, and other 
wireless POS devices; computer game software 
featuring character recognition, voice recognition, 
touch sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer 
apparatus featuring interactive and multimedia 
functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer 
game software; decorative magnets; digital media, 
namely, CDs, DVDs, memory cards, and 
downloadable audio, video, and multimedia files, 
featuring music, motion picture and animated cartoon 
characters; digital memory devices; downloadable 
computer game software for playing video, computer 
and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for 
developing, designing, modifying, recording and 
customizing sound and speech; downloadable 
software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software 
featuring touch and voice control; earphones; 
eyewear cases; eyewear; game controllers for 
computer games; headphones; interactive 
multimedia computer game software programs; 
mouse pads; software for enabling video computer 
and on-line games to be run on multiple platforms; 
speech recognition software; touch and voice driven 
interactive video game software; virtual reality 
headsets and helmets for use in playing video 
games.

Class: 11 סוג: 11

Air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages 
cooling apparatus; bicycle lights; bicycle reflectors; 
chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; 
dispensing units for air fresheners; electric blankets; 
electric fans; electric kettles; electric lamps; electric 
lights for Christmas trees; electric popcorn poppers; 
electric toasters; electric vaporizers; flashlights; 
globes for lamps; hair dryers; ice boxes; lamp 
casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; 
lamps; lampshade holders; lanterns; non-electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated 
heating packets for non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for 
warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen 
lights; reading lights; toilet seats; water purifying 
apparatus; water sterilizers.
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Class: 14 סוג: 14

Bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments and parts 
thereof; imitation jewelry; jewelry chains; jewelry; key 
chains as jewelry; lapel pins; necklaces; ornaments 
of precious metal in the nature of jewelry; pendants; 
watches; non-metal bed and non - leather key 
chains.

Class: 16 סוג: 16

Ball pens; bibs of paper; bookmarks; books in the 
field of cartoon characters; boxes of cardboard or 
paper; calendars; chalks; children's books; color 
pencil sets; color pencils, crayons; coloring books; 
comic books; drawing instruments; drawing paper; 
drawing rulers; erasing products, erasers, erasing 
fluids; fountain pens; gift boxes; glue for stationery or 
household purposes; greeting cards; loose-leaf 
binders; lunch bags; musical greeting cards; note 
books; packing paper, wrapping paper and packaging 
materials; pads; paintings; paper napkins; paper 
staplers; party ornaments of paper; paste for 
stationery or household purposes; pen and pencil 
cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; pens; 
photograph albums; place mats and coasters of 
paper or cardboard; posters; printed publications, 
newspapers and magazines in the fields of video 
games, animated characters, and online 
entertainment; rubber stamps; stationery; stickers; 
table cloths of paper; table linen of paper; writing 
instruments; writing pads, memo pads, writing paper; 
wall paper stencils.

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags; animal leashes; 
backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; 
handbags; key cases; leather or leather-board boxes; 
luggage tags; luggage; messenger bags; pouches of 
leather; pouches of textile; purses; school satchels; 
sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry bags 
sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; 
travelling bags; umbrellas; wallets.

Class: 20 סוג: 20

Bamboo blinds; beds; book shelves; boxes of wood 
or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; curtain 
hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain 
tie-backs; cushions; desks; dressing tables; easy 
chairs; figurines and statuettes made of plaster, 
plastic, wax and wood; fire screens for domestic use; 
furniture; garment covers; high chairs for babies; 
mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets; non-metal clothes hooks; non-metal 
key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, 
wax, plaster and plastic; toy boxes; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, 
wax and wood; trays for domestic purposes.
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Class: 21 סוג: 21

Baby bathtubs; basins; baskets for domestic use, not 
of metal; bath brushes; bath products, namely, body 
sponges; beverage glassware; beverageware; bird 
cages; bottles, sold empty; bowls; buckets; cages for 
household pets; cake molds; candlesticks; candy 
boxes; canteens; cleaning cloths; coasters, not of 
paper and other than table linen; cocktail shakers; 
combs; cookie jars; corkscrews; crockery, namely, 
pots, dishes, drinking cups and saucers, bowls, 
serving bowls and trays; cups; cutting boards; dental 
floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly 
swatters; foam drink holders; fragrances oil burners; 
gloves for household purposes; grooming tools for 
pets, namely, combs and brushes; hairbrushes; heat-
insulated vessels; ice buckets; ice cube molds; 
ironing board covers; jugs; kettles; lunch boxes; 
mixing bowels; mixing spoons; mugs; napkin holders; 
non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, 
terra-cotta, porcelain; paper plates; pastry cutters; 
picnic baskets sold empty; pitchers; portable coolers; 
soap boxes; soap dispensers; soap holders; sponges 
for household purposes; statues of porcelain, terra-
cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, china, 
glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; 
tea pots; toilet brushes; toilet roll holders; 
toothbrushes; toothpick holders; toothpicks; trash 
cans; trays for domestic purposes; troughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works 
of art of porcelain, terra-cotta or glass.

Class: 24 סוג: 24

Banners and flags of textile; bath linen; bed linen; 
bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths; cotton 
fabrics; covers for cushions; curtain holders or 
tiebacks of textile; curtains; fabrics for textile use; 
furniture coverings of textile; handkerchiefs of textile; 
mattress covers; pillowcases; quilts; textile place 
mats; textile tablecloths; towels; wall hangings of 
textile.

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, 
gloves, mittens, belts, underwear, sleep wear, 
pajamas, bathrobes, hats, caps, sun visors, berets, 
socks, stockings, panty hose, shoes, sports shoes, 
slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, 
shirts, outerwear, shorts, dresses, skirts, coats, 
vests, sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, gowns; bibs, not of paper; children's and 
infant's apparel; footwear; headwear; wrist bands.

Class: 27 סוג: 27

Bath mats; carpets and rugs; door mats; floor 
coverings; foam mats; linoleum; wall hangings, not of 
textile; wallpaper stencils; wallpaper.
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Class: 28 סוג: 28

Action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; 
balloons; balls for games; bath toys; battery operated 
action toys; board games; bob-sleighs; bubble 
making wand and solution sets; card games; 
Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; 
electronic novelty toys, namely, toys that 
electronically record, play back, and distort or 
manipulate voices and sounds; gambling machines; 
ice skates; infant toys; inflatable toys; in-line roller 
skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television 
receivers; kite reels; kites; mechanical toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; pinball games; plastic character 
toys; protective padding for playing sports; puppets; 
roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates 
attached; skill games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf 
boards; swings; tabletop games; talking dolls; talking 
toys; toy boxes; toy masks; toy snow globes; toy 
vehicles; water toys; wind-up toys.

Class: 41 סוג: 41
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Amusement park and theme park services; animation 
film and video production services; distribution of 
radio programs for others; distribution of television 
programs for others; entertainment in the nature of 
competitions in the field of computer and video 
games; entertainment in the nature of live stage 
performances featuring animated characters; 
entertainment in the nature of theater productions; 
entertainment services, namely production
of entertainment shows and interactive programs for 
distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs 
and electronic means; entertainment services, 
namely providing online computer games and online 
video games that are accessible and playable via 
mobile and cellular phones and other wireless 
devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information 
delivered by communication and computer networks; 
entertainment services, namely, live, televised and 
movie appearances by a professional entertainer; 
entertainment services, namely, providing a web site 
featuring non-downloadable
musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs and other multimedia 
entertainment materials featuring animated cartoon 
characters; entertainment services, namely providing 
a web site in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; 
entertainment services, namely, providing touch and 
voice driven online computer games for digital mobile 
devices; entertainment, namely, a continuing 
entertainment animated cartoon show broadcasted 
over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, 
software, games, music, and electronic publications; 
on-line gaming services; online multiplayer video 
game tournaments; production and provision of 
entertainment and news via communication and 
computer networks; production of audio, video, and 
multimedia recordings; production of radio and 
television programs; production of sound recordings; 
production, and distribution of motion pictures and 
rental of motion picture films; providing temporary 
use of downloadable audio and video files in the field 
of entertainment relating to interactive computer 
game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing 
games for use on mobile devices; providing news 
and information in the field of entertainment 
regarding interactive computer game software, 
interactive video game software and interactive 
computer and video games, via electronic, wireless 
and computer networks; providing non-downloadable 
video and audio recordings about animated cartoon 
characters made within computer games via a 
website; providing online computer and video games 
accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; rental of sound recordings; video 
production services; video film production; video 
recording services.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow, 
brown, blue, pink. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Outfit7 Limited

Address: 5th Floor, 52-54 Gracechurch Street, London 
EC3V 0EH, United Kingdom

Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Class: 42 סוג: 42

Computer graphics design services, namely, creation 
of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; 
computer programming; computer software 
consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of 
computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, 
consultancy on and designing of touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile 
devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; 
providing temporary use of computer software that 
may be downloaded from a global computer network; 
services of assembling, maintenance and servicing of 
computer software; updating and maintenance of 
computer software, including touch and voice driven 
computer software for electronic digital mobile 
devices.
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ברקן מיוזיק
BARKAN MUSIC

Trade Mark No. 265200 מספר סימן

Application Date 15/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

Address: Kibbutz Hulda, P.O.B. 159, D.N. Sorek 76842, 
Israel

כתובת : קיבוץ חולדה, ת.ד. 159, ד.נ. שורק 76842, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and music shows; production of 
entertainment events and parties; all included in 
class 41

הופעות בידור ומוזיקה; הפקת אירועי בידור ומסיבות; הנכללים 
כולם בסוג 41                                                                 
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LifeSpan

Trade Mark No. 265202 מספר סימן

Application Date 18/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: STRENGTH MASTER FITNESS TECH CO., 
LTD.

Address: No.320, Sec. 1, Yaofeng Rd., Puxin Township,, 
Changhua County 513,, Taiwan (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: 28 סוג: 28

Sporting goods, namely, a sports training device to 
improve strength, toning, conditioning, balance, and 
proprioception; elliptical exercise machines; exercise 
equipment, namely, chest expanders; fitness 
machines and equipment, namely, weights, 
treadmills, rowing machines, stair stepping machines, 
resistance machines, stationary cycles; vibrating 
apparatus used in fitness and exercise programs to 
stimulate muscles and increase strength and physical 
performance; exercise machines incorporation 
electronic and video game controllers; exercise and 
sporting equipment, namely, hand exercise grippers; 
balls for sports; exercise benches; fitness home gym 
equipment, namely, resistance exercise machines for 
use in both physical exercise and conditioning and 
rehabilitation treatment; all included in class 28

מוצרי ספורט, דהיינו, מכשיר אימון לספורט לשיפור הכוח, 
גמישות, עיצוב, שיווי משקל ופרופריוצפציה; מכשירי אימון 

אליפטיקלים; ציוד תרגול, דהיינו, קפיצי מתיחה; מכשירי וציוד 
כושר, דהיינו, משקולות, הליכונים, מכשירי חתירה, סטפרים, 
מכשירי התנגדות, אופני כושר; מכשירים רוטטים המשמשים 
בתוכניות כושר ותרגול לגירוי שרירים, הגברת החוזק וביצועים 

גופניים; מכשירי התעמלות הכוללים בקרים למשחקים 
אלקטרוניים ומשחקי וידאו; ציוד תרגול וספורט, דהיינו, גריפים; 

כדורי ספורט; ספסלי אימון; ציוד חדר כושר ביתי, דהיינו, 
מכשירי אימון התנגדות לשימוש לצורך תרגילי התעמלות, עיצוב 
וטיפול שיקומי; הנכללים כולם בסוג 28                                 
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KINGDOM OF COLORS

Trade Mark No. 265203 מספר סימן

Application Date 18/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Address: 33 avenue Hoche, F-75008 PARIS, France

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products, particularly perfumes, toilet 
water, cologne water; make-up products, make-up 
products particularly for lips, eyes, face; cosmetics 
products, cosmetics products particularly for face and 
body care, namely creams, serums, oils ; deodorant 
for personal use; perfumed gels for the bath and the 
shower; soaps; all included in class 3

מוצרי פרפומריה, בייחוד בשמים, מי טואלט, מי קולון; מוצרי 
איפור, בייחוד לשפתיים, לעיניים, לפנים; מוצרי קוסמטיקה, 
מוצרים קוסמטיים בייחוד לטיפול בפנים וגוף, דהיינו, קרמים, 
נסיובים, שמנים; דאודורנט לשימוש אישי; ג'לים מבושמים 

לאמבט ומקלחת; סבונים; הנכללים כולם בסוג 3                     
                                                                                    

                                                                        

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

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

France, 29/11/2013, No. 134051086 צרפת, 29/11/2013, מספר 134051086

Class: 3 סוג: 3
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Trade Mark No. 265219 מספר סימן

Application Date 18/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Clearside Biomedical, Inc. 

Address: 1220 Old Alpharetta Rd., suite 300, Alpharetta, 
Georgia, 30005, U.S.A.

a Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ocular pharmaceuticals; ophthalmic preparations; all 
included in class 5

תכשירי רוקחות לעיניים; תכשירי עיניים; הנכללים כולם בסוג 5  
                             

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, a needle-based injection 
system for delivery of pharmaceuticals and injection 
needles; ophthalmic medical devices, namely, a 
needle-based injection system for delivery of 
pharmaceuticals to eye tissue and injection needles; 
drug delivery systems; all included in class 10

התקנים רפואיים, דהיינו, מערכת הזרקה מבוססת-מחט למתן 
תרופות ומחטי הזרקה; התקנים רפואיים לעיניים, דהיינו,  

מערכת הזרקה מבוססת-מחט למתן תרופות לרקמת עין ומחטי 
הזרקה; מערכות שחרור תרופות; הנכללים כולם בסוג 10         
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DUREX INVISIBLE

Trade Mark No. 265220 מספר סימן

Application Date 18/05/2014 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; supplements 
for sexual health and/or enhancing sexual 
performance; pharmaceutical preparations and 
substances all relating to sexual health and/or sexual 
performance; diagnostic preparations and 
substances all for gynaecological testing purposes or 
for the diagnosis of sexually transmitted diseases; all 
included in Class 5

תכשירי וחומרים למניעת הריון; ג'לים נוזליים ומשחות קוטלי 
זרע; חומרי סיכה היגייניים וחומרי חיטוי לשימוש באיזור 

הוגינה, הפין או פי הטבעת; חומרי סיכה אישיים; חומרי סיכה, 
ג'לים, נוזלים ומשחות לבריאות מינית ו/או לשיפור הביצועים 
המיניים; תוספים לבריאות מינית ו/או שיפור ביצועים מיניים; 
תכשירים וחומרים תרופתיים הקשורים כולם לבריאות מינית 
ו/או תפקוד מיני; תכשירים וחומרי אבחון שכולם לתהליכי 

בדיקה גניקולוגיים או לאבחון מחלות המועברות על ידי יחסי 
מין; הנכללים כולם בסוג 5                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 10 סוג: 10

Condoms; contraceptive, hygienic or prophylactic 
devices; massage apparatus, instruments and 
appliances; electric and electronic massage 
apparatus, instruments and appliances; body 
massagers; personal massagers; vibrators; vibrating 
rings; marital aids; sex toys; sex aids; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
Class 10

קונדומים; אמצעי מניעה, תכשירים היגייניים או אמצעי מניעה; 
מכשירים, כלים ומתקנים לעיסוי; מכשירים, כלים ומתקנים 
חשמליים ואלקטרוניים לעיסוי ; מעסי גוף; מעסים אישיים; 
ויברטורים; טבעות ויברטור; עזרים לחיי נישואין; צעצועי מין; 

חלקים ואביזרים עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 10                                                                         

                                                    

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

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

European Union, 12/12/2013, No. 012422697 האיחוד האירופי, 12/12/2013, מספר 012422697

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10
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SAMSUNG GEAR BLINK

Trade Mark No. 265231 מספר סימן

Application Date 19/05/2014 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 (ממירים) 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, tablet 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, tablet 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, tablet 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 טאבלט, ארגונית ממוחשבת, 
ומחשבים אישיים באמצעות אתרי אינטרנט ורשתות מחשבים 
ותקשורת אלקטרונית אחרות; רצועות שעון שמעבירות מידע 
לעוזרים דיגיטאליים אישיים, טלפונים חכמים, מחשבי טאבלט, 
ארגונית ממוחשבת, ומחשבים אישיים באמצעות אתרי אינטרנט 

ורשתות מחשבים ותקשורת אלקטרונית אחרות; צמידים 
שמעבירים מידע לעוזרים דיגיטאליים אישיים, טלפונים חכמים, 

מחשבי טאבלט, ארגונית ממוחשבת, ומחשבים אישיים 
באמצעות אתרי אינטרנט ורשתות מחשבים ותקשורת 

אלקטרונית אחרות; הנכללים כולם בסוג 14.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

ט"ז חשון תשע"ו - 55229/10/2015



קישלה

Trade Mark No. 265237 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JAFFA "KISHLE" HOUSE LTD שם: בית "הקישלה" יפו בע"מ

Address: SAPIR 1, AT JORDACHE GROUP, 
HERTZELIA, 4685205, Israel

כתובת : ספיר 1, אצל קבוצת ג'ורדש, הרצליה, 4685205, א.ת. 
הרצליה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower, 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 6423806, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink שירותים להספקת מזון ומשקה                         

Class: 44 סוג: 44

 Hygienic and beauty care for human beings. טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם.         

ט"ז חשון תשע"ו - 55329/10/2015



פיטרילק
PITRILACQUE

Trade Mark No. 265248 מספר סימן

Application Date 11/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sam On Pharmaceutical, Chemical and 
Cosmetic Laboratories Ltd.

שם: סם און מעבדה פרמצבטית, כימית וקוסמטית בע"מ

Address: 25 Ehud Cinnamon Street, Bat Yam, Israel כתובת : רחוב אהוד קינמון 25, בת ים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Kaplan & Co., Advs.

Address: 2 Weizmann St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: עדי קפלן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 2, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Topical nails treatment of onycomycosis caused by 
dermatophytes, yeast and moulds;  included in class 
5.

תכשיר לטיפול בציפורניים נגועות בפטריות מסוגים שונים, 
שמרים ועובשים, הנכלל בסוג 5.                                         

      

ט"ז חשון תשע"ו - 55429/10/2015



Trade Mark No. 265253 מספר סימן

Application Date 20/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qualcomm Connected Experiences, Inc.

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA, 92121-
1714, 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: 9 סוג: 9

Computer software for streaming of digital media and 
information over the internet, communications 
networks, and wireless and cellular networks; 
computer software for the interoperability of 
computers, tablet computers, consumer electronics, 
and mobile communication devices to receive and 
play digital content; computer software for creating 
and managing a database of audio, video, and 
multimedia files and streams; computer software for 
searching, playing, annotating, sharing, displaying, 
storing, and organizing audio, video, and multimedia 
files and streams; all included in class 9

תוכנות מחשב להזרמת מדיה דיגיטלית ומידע דרך האינטרנט, 
רשתות תקשורת, ורשתות אלחוטיות וסלולאריות; תוכנות 
מחשב להפעלה הדדית של מחשבים, מחשבי לוח, מוצרי 

צריכה אלקטרוניים, ומכשירי תקשורת אלחוטיים לקבלה וניגון 
של תוכן דיגיטלי;  תוכנות מחשב ליצירה וניהול של מסד נתונים 
של אודיו, וידאו וקבצי מולטימדיה והזרמות; תוכנות מחשב 
לחיפוש, ניגון, ביאור, שיתוף, הצגה, אחסון, וארגון של אודיו, 

וידאו וקבצי מולטימדיה והזרמות; 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., 22/11/2013, No. 86/127224 ארה"ב, 22/11/2013, מספר 86/127224

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 55529/10/2015



Obackup Pro

Trade Mark No. 265269 מספר סימן

Application Date 13/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ClickMeln Ltd שם: קליק מי אין בע"מ

Address: 30 Lilnblum, Tel Aviv, Israel כתובת : לילינבלום 30, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Avraham & Co., Adv.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 6473104, Israel

שם: יוסי אברהם ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב, 6473104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer programming services; computer software 
design and development services; providing on-line 
non-downloadable computer software, applications 
and platforms; providing on-line non-downloadable 
computer software, applications, platforms, websites 
and software as a service (SaaS) services for 
support, maintenance, monitoring, management, 
control, analysis, collection, copying, transmission, 
synchronization, sharing, hosting, storage, backup, 
restoration, remote management, remote technical 
support, remote access, remote control, remote 
analysis, remote monitoring, remote collection, 
remote synchronization, remote backup, remote 
restoration, remote maintenance and/or operation of 
data, documents, files, information, text, photos, 
images, graphics, music, audio, video, media, 
content, devices and programs, including over a 
network; storage, hosting and providing access to 
digital content, websites, storage devices, databases 
and servers, over the internet; analysis and research 
services in the field of hardware, software, systems 
and processes; all included in Class 42. 

שירותי תכנות מחשב; שירותי עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב; 
אספקת תוכנת מחשב מקוונת שלא בהורדה, יישומים 

ופלטפורמות; אספקת תוכנת מחשב מקוונת שלא בהורדה, 
יישומים, פלטפורמות, אתרי אינטרנט ושירותי תוכנה כשירות 
(SaaS) לצורך תמיכה, תחזוקה, ניטור, ניהול, שליטה ובקרה, 
ניתוח, איסוף, העתקה, שידור, סינכרוניזציה, שיתוף, אירוח, 

אחסון, גיבוי, שחזור, ניהול מרחוק, תמיכה טכנית מרחוק, גישה 
מרחוק, שליטה ובקרה מרחוק, ניתוח מרחוק, ניטור מרחוק, 
איסוף מרחוק, סינכרוניזציה מרחוק, גיבוי מרחוק, שחזור 
מרחוק, תחזוקה מרחוק ו/או תפעול מרחוק של נתונים, 
מסמכים, קבצים, מידע, מלל, צילומים, תמונות, גרפיקה, 

מוזיקה, אודיו, וידאו, מדיה, תוכן, התקנים ותוכנות, לרבות על 
גבי רשת; אחסון, אירוח ומתן גישה לתוכן דיגיטלי, אתרי 
אינטרנט, התקני אחסון, מאגרי מידע ושרתים, על גבי 

האינטרנט; שירותי ניתוח ומחקר בתחום חומרה, תוכנה, 
מערכות ותהליכים; הנכללים כולם בסוג 42.                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ט"ז חשון תשע"ו - 55629/10/2015



Any Send Pro

Trade Mark No. 265270 מספר סימן

Application Date 13/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ClickMeln Ltd שם: קליק מי אין בע"מ

Address: 30 Lilnblum, Tel Aviv, Israel כתובת : לילינבלום 30, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Avraham & Co., Adv.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 6473104, Israel

שם: יוסי אברהם ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב, 6473104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer programming services; computer software 
design and development services; providing on-line 
non-downloadable computer software, applications 
and platforms; providing on-line non-downloadable 
computer software, applications, platforms, websites 
and software as a service (SaaS) services for 
support, maintenance, monitoring, management, 
control, analysis, collection, copying, transmission, 
synchronization, sharing, hosting, storage, backup, 
restoration, remote management, remote technical 
support, remote access, remote control, remote 
analysis, remote monitoring, remote collection, 
remote synchronization, remote backup, remote 
restoration, remote maintenance and/or operation of 
data, documents, files, information, text, photos, 
images, graphics, music, audio, video, media, 
content, devices and programs, including over a 
network; storage, hosting and providing access to 
digital content, websites, storage devices, databases 
and servers, over the internet; analysis and research 
services in the field of hardware, software, systems 
and processes; all included in Class 42. 

שירותי תכנות מחשב; שירותי עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב; 
אספקת תוכנת מחשב מקוונת שלא בהורדה, יישומים 

ופלטפורמות; אספקת תוכנת מחשב מקוונת שלא בהורדה, 
יישומים, פלטפורמות, אתרי אינטרנט ושירותי תוכנה כשירות 
(SaaS) לצורך תמיכה, תחזוקה, ניטור, ניהול, שליטה ובקרה, 
ניתוח, איסוף, העתקה, שידור, סינכרוניזציה, שיתוף, אירוח, 

אחסון, גיבוי, שחזור, ניהול מרחוק, תמיכה טכנית מרחוק, גישה 
מרחוק, שליטה ובקרה מרחוק, ניתוח מרחוק, ניטור מרחוק, 
איסוף מרחוק, סינכרוניזציה מרחוק, גיבוי מרחוק, שחזור 
מרחוק, תחזוקה מרחוק ו/או תפעול מרחוק של נתונים, 
מסמכים, קבצים, מידע, מלל, צילומים, תמונות, גרפיקה, 

מוזיקה, אודיו, וידאו, מדיה, תוכן, התקנים ותוכנות, לרבות על 
גבי רשת; אחסון, אירוח ומתן גישה לתוכן דיגיטלי, אתרי 
אינטרנט, התקני אחסון, מאגרי מידע ושרתים, על גבי 

האינטרנט; שירותי ניתוח ומחקר בתחום חומרה, תוכנה, 
מערכות ותהליכים; הנכללים כולם בסוג 42.                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ט"ז חשון תשע"ו - 55729/10/2015



TY. PHOO

Trade Mark No. 265275 מספר סימן

Application Date 21/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Typhoo Tea Limited

Address: Pasture Road, Moreton, Wirral, Merseyside, 
CH46 8XF, United Kingdom

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: 30 סוג: 30

tea תה   

ט"ז חשון תשע"ו - 55829/10/2015



WOMEN WHO CODE

Trade Mark No. 265281 מספר סימן

Application Date 14/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Women Who Code, Inc.

Address: San Francisco, P.O.B. 460156, CALIFORNIA, 
94146, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 46, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Arranging and conducting special events for business 
purposes; Association services, namely, promoting 
the interests of women pursuing careers in 
technology; Association services, namely, promoting 
public awareness of women excelling in technology; 
Business networking; Career placement consulting 
services; Employment hiring, recruiting, placement, 
staffing and career networking services; Job 
placement; Organizing business networking events in 
the field of technology; Providing career information 
in the field of technology; Public advocacy to promote 
awareness of women pursuing careers and excelling 
in technology.

ארגון ועריכת אירועים מיוחדים למטרות עסקיות; שירותי 
התאגדות, כלומר, קידום האינטרסים של נשים שמפתחות 

קריירות בטכנולוגיה; שירותי התאגדות, כלומר, קידום מודעות 
ציבורית ביחס להצטיינות נשים בטכנולוגיה; פיתוח רשת של 
קשרים עסקיים (נטוורקינג); שירותי ייעוץ בנושא קריירה; 

שירותי העסקה, גיוס, השמה, כוח אדם ושירותי פיתוח רשת 
של קשרים (נטוורקינג) בנושא קריירה; שירותי השמה; ארגון 
אירועי פיתוח רשת של קשרים (נטוורקינג) בתחום הטכנולוגיה; 
מתן מידע לפיתוח קריירה בתחום הטכנולוגיה; קידום מודעות 
ציבורית כדי לקדם את המודעות על נשים שמפתחות קריירות 
ומצטיינות בטכנולוגיה.                                                       
                                                                                    

  

Class: 41 סוג: 41

Arranging professional workshop and training 
courses; Education services, namely, mentoring in 
the field of technology and computer programming; 
Educational services, namely, conducting programs 
in the field of technology and computer programming; 
Educational services, namely, conducting classes, 
workshops, meetings, seminars, and conferences in 
the fields of technology and computer programming 
and distribution of training materials in connection 
therewith.

ארגון קורסי הכשרה וסדנאות מקצועיים; שירותי חינוך, כלומר, 
חונכות בתחום הטכנולוגיה ותכנות מחשבים; שירותי חינוך, 
כלומר, ניהול תוכניות בתחום הטכנולוגיה ותכנות מחשבים; 
שירותי חינוך, כלומר, עריכת שיעורים, סדנאות, מפגשים, ימי 
עיון, וכינוסים בתחומים של טכנולוגיה ותכנות מחשבים והפצה 
של חומרי הדרכת בקשר לכך.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

ט"ז חשון תשע"ו - 55929/10/2015



Trade Mark No. 265283 מספר סימן

Application Date 13/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yosef Amiram שם: יוסף עמירם

Address: 11a zvia lubetkn St., Kfar Saba, 4439722, Israel כתובת : צביה לובטקין 11 א, כפר סבא, 4439722, ישראל

Name: Ori eldar שם: אורי אלדר

Address: 6 Hamelachim St., Ramat Hasharon, 4727101, 
Israel

כתובת : המלכים 6, רמת השרון, 4727101, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: GIL RON, KEINAN  Co., Adv.

Address: 32 Weizmann, Tel Aviv, 6209105, Israel

שם: גיל רון, קינן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 32, תל אביב, 6209105, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches שעונים   

ט"ז חשון תשע"ו - 56029/10/2015



DiMARK

Trade Mark No. 265284 מספר סימן

Application Date 21/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dina Nekritin  שם: דינה נקריטין

Address: 60 David Raziel Street, Haifa, 3249542, Israel כתובת : דוד רזיאל 60, חיפה, 3249542, 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: 43 סוג: 43

Restaurants; restaurant, bar and catering services; 
restaurants featuring home delivery; take-away fast 
food services; serving of food and drink; preparation 
of food and beverages; providing food and drink; 
snack-bars; fast-food restaurants and snack-bars; 
pizza parlors.

מסעדות; שירותי מסעדות, ברים והסעדה; מסעדות המפעילות 
משלוחים ביתיים; שירותי קח ולך (טייק אוויי) של מזון מהיר; 
הגשת מזון ומשקה; הכנת מזון ומשקה; הספקת מזון ומשקה; 
מסעדות מזון מהיר; שירותי מסעדות מזון מהיר ומזנונים 

מהירים; פיצריות.                                                             
                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 56129/10/2015



StoreX

Trade Mark No. 265301 מספר סימן

Application Date 22/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mellanox Technologies, Ltd. שם: מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ

Address: P.O.B. 86, Yokneam Elite, 20692, Israel כתובת : ת.ד. 86, יוקנעם עלית, 20692, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 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 hardware and peripherals; 
semiconductors; software drivers; host channel 
adapters; target channel adapters; switches; routers; 
and software for server to server and storage 
communications, transmitting data across a 
connection between computers, and enabling a 
computer to access data from a storage device, all 
for the server, communication and data storage

חומרת מחשב וציוד היקפי; מוליכים למחצה; תוכנה מנהלת 
התקן; מתאמי ערוץ מארח; מתאמי ערוץ מטרה; מתגים; 

נתבים; ותוכנה עבור שרתים לשרתי ואחסון תקשורת, העברת 
נתונים על פני חיבור בין מחשבים, המאפשרת למחשבים גישה 
לנתונים מהתקן אחסון, כולם לשרתים, תקשורת ואחסון נתונים  
                                                                                     
                                                                                    

                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 56229/10/2015



OLAY REGENERIST DAILY LIFT

Trade Mark No. 265318 מספר סימן

Application Date 22/05/2014 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: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations; all included in 
class 3.

תכשירים שאינם תרופתיים לטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 
             .3

ט"ז חשון תשע"ו - 56329/10/2015



Trade Mark No. 265395 מספר סימן

Application Date 22/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cargill, Incorporated

Address: Wayzata, Minnesota, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Natural sweetener; sugar substitute; all included in 
class 30

ממתיק טבעי; תחליף סוכר; הנכללים כולם בסוג 30                 
                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 06/01/1914, No. 86157839 ארה"ב, 06/01/1914, מספר 86157839

Class: 30 סוג: 30

ט"ז חשון תשע"ו - 56429/10/2015



Trade Mark No. 265396 מספר סימן

Application Date 23/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Specialty Surgical Instrumentation, Inc.

Address: 3034 Owen Drive,, Antioch, Tennessee, 37013, 
U.S.A.

(Tennessee 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

Cases fitted for medical instruments; Medical trays 
for surgical instruments; Sterilization units for medical 
instruments; Sterilization units for medical purposes; 
surgical apparatus and instruments; surgical 
implants; medical devices, namely, surgical retractors 
and retractors holders; surgical retractors and 
support and frames, retractor blades, and ratchets 
that help to hold surgical instruments; surgical 
instruments, namely, hand held rongeurs, used in 
spinal procedures; electrosurgical medical 
instruments; surgical instruments care products, 
namely, tip cleaners and electrosurgical cables; 
medical accessories, namely, holsters, smoke 
evacuator tubes, switch pens, electrodes, adapters, 
speculums, suction tubes, scalp retractors and 
forceps surgical marking pens, tube positioners and 
for laser safety systems composed primarily of laser 
eye shields and circuit laser shields;  electrodes for 
medical use; forceps; all included in class 10.

אריזות מותאמות לכלים רפואיים; מגשים רפואיים עבור כלי 
ניתוח; יחידות עיקור לכלים רפואיים; יחידות עיקור למטרות 
רפואיות; התקני ומכשירי ניתוח; שתלים כירורגיים; מכשירים 
רפואיים,שהם ,רטרקטורים ניתוחיים ומחזיקי רטרקטורים; 
תמיכות ומסגרות לרטרקטורים רפואיים; להבי רטרקטוריס 
וחוגרים העוזרים להחזיק מכשירים לניתוחים; מכשירים 
ניתוחיים, שהם, צבתות להחזקה ביר, לשימוש בהליכים 

עצביים; מכשירים רפואיים אלקטרו-ניתוחיים; אביזרי טיפול 
במכשירים רפואיים, שהם מנקי חודים וכבלים 

אלקטרו-ניתוחיים;כלים רפואיים,שהם נרתיקים, צינורות 
לשאיבת עשן, עטי מתג, אלקטרודות, מתאמים, ספקולומים, 
צינורות שאיבה, רטרקטורים לגולגולת ועטי סימון נתוחייסעם 
מלקחיים, מייצבי צינוריות ולמערכת אבטחת לייזר המורכבת 
בעיקר ממגני עין לייזר ומגני מעגל לייזר; אלקטרודות לשימוש 
רפואי; מצבטים; הנכללים כולם בסוג 10.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

ט"ז חשון תשע"ו - 56529/10/2015



Trade Mark No. 265397 מספר סימן

Application Date 23/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dole Asia Holdings Pte. Ltd

Address: 10 Marina Blvd., #34-03, Tower 2, Marina Bay 
Financial Centre Singapore, 018983, Singapore

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed (canned, bottled, jarred, frozen, dried) 
fruits, vegetables, seeds, and nuts; dairy products 
(excluding beverages); all included in class 29.

פירות, ירקות, זרעים ואגוזים מעובדים (שימורים, בקבוקים, 
בצנצנת, קפואים, מיובשים); מוצרי חלב (לא כולל משקאות); 
הנכללים כולם בסוג 29.                                           

Class: 30 סוג: 30

Grains and grain-based snack foods; frozen 
confections; all included in class 30.

דגנים וחטיפים המבוססים על דגנים; ממתקים קפואים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                         

Class: 32 סוג: 32

Pineapple juice, pineapple-based juices, and 
beverages containing pineapple juice; all included in 
class 32.

מיץ אננס, מיץ על בסיס אננס, ומשקאות המכילים מיץ אננס; 
הנכללים כולם בסוג 32.                                                     

              

ט"ז חשון תשע"ו - 56629/10/2015



DOLE

Trade Mark No. 265398 מספר סימן

Application Date 23/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dole Asia Holdings Pte. Ltd

Address: 10 Marina Blvd., #34-03, Tower 2, Marina Bay 
Financial Centre Singapore, 018983, Singapore

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed (canned, bottled, jarred, frozen, dried) 
fruits, vegetables, seeds, and nuts; dairy products 
(excluding beverages); all included in class 29.

פירות, ירקות, זרעים ואגוזים מעובדים (שימורים, בקבוקים, 
בצנצנת, קפואים, מיובשים); מוצרי חלב (לא כולל משקאות); 
הנכללים כולם בסוג 29.                                           

Class: 30 סוג: 30

Grains and grain-based snack foods; frozen 
confections; all included in class 30.

דגנים וחטיפים המבוססים על דגנים; ממתקים קפואים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                         

Class: 32 סוג: 32

Pineapple juice, pineapple-based juices, and 
beverages containing pineapple juice; all included in 
class 32.

מיץ אננס, מיץ על בסיס אננס, ומשקאות המכילים מיץ אננס; 
הנכללים כולם בסוג 32.                                                     

              

ט"ז חשון תשע"ו - 56729/10/2015



Trade Mark No. 265401 מספר סימן

Application Date 20/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MARIR Retail Ltd. שם: מריר קמעונאות בע"מ

Address: 30 Haze`elon St, Nir-Zvi, 72905, Israel כתובת : הצאלון 30, ניר צבי, 72905, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bat-Sheva Levy, Advocate

Address: 4 St  Ha'eshel, Nir Zevi, 72905, Israel

שם: בת-שבע לוי, עו"ד 

כתובת : רח' האשל 4, ניר צבי, 72905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sports products צרכי התעמלות וספורט                     

ט"ז חשון תשע"ו - 56829/10/2015



Trade Mark No. 265403 מספר סימן

Application Date 20/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: DONGGUAN MOST TOOLS CO.,LTD.

Address: No.6, Jianshe Road, Humen Town, Dongguan 
City, Qilin Industry of Dabandi Daning, People's Republic 
of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: 32 Edmond Peleg St, Haifa, 35705, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' אדמונד פלג 32, חיפה, 35705, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Saws [machines], Engraving machines, Cutting 
machines, Metalworking machines, Tools (Hand-
held-), other than hand-operated, Drills (Electric 
hand-) Spray guns for paint, Compressed air 
machines

מסורים [מכונות], מכונות חריטה, מכונות חיתוך, מכונות עיבוד 
מתכת, כלים (שמחזיקים ביד), אחרים ממופעלי-יד, מקדחים 
(חשמליים יד), אקדחי ספריי לצביעה, מכונות אוויר דחוס         

                                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 56929/10/2015



MICRO NAIL

Trade Mark No. 265417 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Soft Lines International Ltd.

Address: Room 2208, The Metropolis Tower,, 10 
Metropolis Drive, Hunghorn, Kowloon, Hong Kong

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: 8 סוג: 8

nail treatment trimmers; all included in class 8 קוצצים לטיפול בציפורניים; הנכללים כולם בסוג 8       

ט"ז חשון תשע"ו - 57029/10/2015



MICRO SHINE 

Trade Mark No. 265418 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Soft Lines International Ltd.

Address: Room 2208, The Metropolis Tower,, 10 
Metropolis Drive, Hunghorn, Kowloon, Hong Kong

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: 8 סוג: 8

nail treatment trimmers; all included in class 8 קוצצים לטיפול בציפורניים; הנכללים כולם בסוג 8       

ט"ז חשון תשע"ו - 57129/10/2015



Trade Mark No. 265420 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Soft Lines International Ltd.

Address: Room 2208, The Metropolis Tower,, 10 
Metropolis Drive, Hunghorn, Kowloon, Hong Kong

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: 8 סוג: 8

nail treatment trimmers; all included in class 8 קוצצים לטיפול בציפורניים; הנכללים כולם בסוג 8       

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

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

U.S.A., 24/04/2014, No. 86/261,985 ארה"ב, 24/04/2014, מספר 86/261,985

Class: 8 סוג: 8

ט"ז חשון תשע"ו - 57229/10/2015



אמפתרל

Trade Mark No. 265422 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely amphetamines. תכשירי רוקחות, דהיינו אמפיתמינים.                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 57329/10/2015



IS200t

Trade Mark No. 265423 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

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

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

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 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: 12 סוג: 12

Automobiles and structural parts thereof. מכוניות וחלקי מבנה שלהן.                                   

ט"ז חשון תשע"ו - 57429/10/2015



AMPHETRAL

Trade Mark No. 265424 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely amphetamines. תכשירי רוקחות, דהיינו אמפיתמינים.                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 57529/10/2015



אדרה-טבע

Trade Mark No. 265425 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely amphetamines. תכשירי רוקחות, דהיינו אמפיתמינים.                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 57629/10/2015



ADERA-TEVA

Trade Mark No. 265426 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O.B. 1142, Jerusalem, 91010, Israel

כתובת : קריית תעשיות עתירות מדע, הר חוצבים, ת.ד. 1142, 
ירושלים, 91010, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely amphetamines. תכשירי רוקחות, דהיינו אמפיתמינים.                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 57729/10/2015



ADVANSTORE

Trade Mark No. 265428 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dow AgroSciences LLC

Address: 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, 
46268, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in agriculture and horticulture; 
chemicals applied post-harvest to fruits, vegetables 
and produce.

כימיקלים לשימוש בחקלאות וגננות; כימיקלים הניתנים לאחר 
הקציר לפירות, ירקות ותוצרת.                                           

                            

Class: 44 סוג: 44

Consulting services in the field of agriculture and 
horticulture.

שירותי ייעוץ בתחום של חקלאות וגננות.                               
                            

ט"ז חשון תשע"ו - 57829/10/2015



FORTYCLOUD

Trade Mark No. 265430 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1219937 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: FORTY CLOUD LTD. שם: פורטי קלאוד בע"מ

Address: 37B Israel Heiman St., Ness Ziona, Israel כתובת : רח' ישראל היימן 37ב, נס ציונה, 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: 42 סוג: 42

Software as service services featuring software for 
configuration, automation, monitoring and managing 
cloud networks, all for use in the field of information 
security.

שירותי תוכנה כשירות המספקים תוכנה לתצורה, אוטומציה, 
ניטור וניהול רשתות ענן, הכל לשימוש בתחום אבטחת מידע.   
                                                                                    

                                          

ט"ז חשון תשע"ו - 57929/10/2015



GSX-S

Trade Mark No. 265432 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: SUZUKI MOTOR CORPORATION

Address: 300 Takatsuka-cho, Minami-ku,, Hamamatsu-
shi, Shizuoka-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, motorcycles, all terrain vehicles, and 
the parts and fittings thereof; all included in class 12.

מכוניות, אופנועים, רכבי שטח, חלקיהם ואביזריהם; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                                                 

                  

ט"ז חשון תשע"ו - 58029/10/2015



GSX-R

Trade Mark No. 265435 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: SUZUKI MOTOR CORPORATION

Address: 300 Takatsuka-cho, Minami-ku,, Hamamatsu-
shi, Shizuoka-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, motorcycles, all terrain vehicles, and 
the parts and fittings thereof; all included in class 12.

מכוניות, אופנועים, רכבי שטח, חלקיהם ואביזריהם; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                                                 

                  

ט"ז חשון תשע"ו - 58129/10/2015



Trade Mark No. 265444 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)

Address: 5-11, Ginza 4-chome,,Chuo-ku, Tokyo 104-
0061, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

Watches, clocks, stopwatches, horological and 
chronometric apparatus and instruments; cases and 
parts for all of the aforesaid goods.

שעוני יד, שעונים, שעוני עצר, מתקנים ומכשור של שעוני 
אורלוגין וכרונומטר; אריזות וחלקים לכל הטובין הנזכרים לעיל.  

                                             

ט"ז חשון תשע"ו - 58229/10/2015



أچرینوكس

Trade Mark No. 265447 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(GERMANY Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
blood and blood forming organs and the 
cardiovascular system.

תכשירים רוקחיים עבור הטיפול בדם ובאיברים יוצרי דם, 
ובמערכת הלב וכלי הדם.                                                    

                          

ט"ז חשון תשע"ו - 58329/10/2015



Аггренокс
Trade Mark No. 265449 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(GERMANY Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
blood and blood forming organs and the 
cardiovascular system.

תכשירים רוקחיים עבור הטיפול בדם ובאיברים יוצרי דם, 
ובמערכת הלב וכלי הדם.                                                    

                          

ט"ז חשון תשע"ו - 58429/10/2015



Trade Mark No. 265453 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: NGK SPARK PLUG CO., LTD.

Address: 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City 
467-8525, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for measuring concentration of fuel vapor, 
oxygen, nitrogen, oxide, hydrocarbon, methane, 
alcohol and hydrogen in air or gas; apparatus for 
measuring concentration of fuel vapor, oxygen, 
nitrogen oxide, hydrocarbon, methane, alcohol and 
hydrogen, and controlling air/fuel ratio in the exhaust 
gas from internal combustion engines, boilers, 
incinerators, gas turbines, generators and fuel cells; 
knock sensors; pressure sensors; temperature 
sensors; outdoor air sensors for measuring air 
quality; load sensors; hydrogen leak detection 
sensors; urea sensors; batteries and accessories 
such as battery boxes, battery chargers and 
adaptors; all included in class 9

התקנים למדידת ריכוז של אדי דלק, חמצן, חנקן, תחמוצת, 
פחמימן, מתאן, אלכוהול ומימן באוויר או בגז; התקנים למדידת 
ריכוז של אדי דלק, חמצן, חנקן, תחמוצת, פחמימן, מתאן, 
אלכוהול ומימן ובקרת יחסי אוויר/דלק בגז הפליטה של מנועי 
בעירה פנימית, דוד-חימום, משרפות, טורבינת גז, גנראטורים 
ותאי דלק; חיישני נקישות; חיישני לחץ; חיישני טמפרטורה; 

חיישני אוויר לשימוש בחוץ למדידת איכות אוויר; חיישני עומס; 
חיישני גילוי דליפת מימן; חיישני אוראה; סוללות ואביזרים כגון 

קופסת סוללות, מטעני סוללות ומתאמים; הנכללים כולם בסוג 9
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ז חשון תשע"ו - 58529/10/2015



Trade Mark No. 265458 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Albareeq for Detergent and Marketing Co.

Address: Rama-Jenin, Jenin, West Bank, Palestinian 
Authority

Palestinian Corporation 562123125

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mohamad Criem

Address: Derech Ha`atsmaut 43, Haifa, 3303322, Israel

שם: מוחמד כריים

כתובת : דרך העצמאות 43, חיפה, 3303322, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; all included in class 3

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; הנכללים כולם בסוג 3   
                                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 58629/10/2015



Trade Mark No. 265462 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., LTD.

Address: 880-1, Asahi, Nagaoka-shi, Niigata, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Sake, Japanese white liquor (Shochu), and rice 
alcohol.

סאקה, ליקר יפני לבן (שוצ'ו), ואלכוהול אורז.                         

ט"ז חשון תשע"ו - 58729/10/2015



KOUJYU

Trade Mark No. 265463 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., LTD.

Address: 880-1, Asahi, Nagaoka-shi, Niigata, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Sake, Japanese white liquor (Shochu), and rice 
alcohol.

סאקה, ליקר יפני לבן (שוצ'ו), ואלכוהול אורז.                         

ט"ז חשון תשע"ו - 58829/10/2015



Trade Mark No. 265464 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., LTD.

Address: 880-1, Asahi, Nagaoka-shi, Niigata, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Sake, Japanese white liquor (Shochu), and rice 
alcohol.

סאקה, ליקר יפני לבן (שוצ'ו), ואלכוהול אורז.                         

ט"ז חשון תשע"ו - 58929/10/2015



MANJYU

Trade Mark No. 265465 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., LTD.

Address: 880-1, Asahi, Nagaoka-shi, Niigata, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Sake, Japanese white liquor (Shochu), and rice 
alcohol.

סאקה, ליקר יפני לבן (שוצ'ו), ואלכוהול אורז.                         

ט"ז חשון תשע"ו - 59029/10/2015



Trade Mark No. 265466 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., LTD.

Address: 880-1, Asahi, Nagaoka-shi, Niigata, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Sake, Japanese white liquor (Shochu), and rice 
alcohol.

סאקה, ליקר יפני לבן (שוצ'ו), ואלכוהול אורז.                         

ט"ז חשון תשע"ו - 59129/10/2015



SENJYU

Trade Mark No. 265468 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., LTD.

Address: 880-1, Asahi, Nagaoka-shi, Niigata, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Sake, Japanese white liquor (Shochu), and rice 
alcohol.

סאקה, ליקר יפני לבן (שוצ'ו), ואלכוהול אורז.                         

ט"ז חשון תשע"ו - 59229/10/2015



MICRO-PEDI

Trade Mark No. 265472 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Soft Lines International Ltd.

Address: Room 2208, The Metropolis Tower,, 10 
Metropolis Drive, Hunghorn, Kowloon, Hong Kong

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: 8 סוג: 8

Electronic pedicure device, namely, a buffer used to 
exfoliate dead skin cells from the feet; all included in 
class 8

מכשיר פדיקור אלקטרוני, דהיינו, מכשיר ליטוש המשמש 
לקילוף תאי עור מתים מכפות הרגליים; הנכללים כולם בסוג 8   

                          

ט"ז חשון תשע"ו - 59329/10/2015



TOUCHBACK

Trade Mark No. 265473 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hairmarker LLC

Address: 620 Camino Rancheros, Santa Fe, 87501, New 
Mexico, U.S.A.

Incorporated in the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair colour and decolourising products; hair care 
products including shampoos, conditioners, hair 
fixatives, hair sprays and styling lotions; hair gels; 
hair mousses; hair dressing and treatment products; 
cosmetics; toiletries; preparations and treatments for 
the hair; dyes; lotions; perfumes; non-medicated 
toilet preparations; skin care preparations; 
antiperspirants and deodorants for personal use; 
bath and body oils; hand lotions; body wash; soaps; 
after-shave lotions; shaving preparations; nail care 
preparations; nail varnish; scented sachets; bath 
salts; make-up products; body sprays and eau de 
cologne; essential oils; potpourri; dentifrices; 
depilatory preparations; sunscreens and sun-tanning 
preparations; sun tanning and after sun preparations; 
waxing, polishing, cleaning, scouring and abrasive 
substances and preparations; preparations and 
substances for laundry use.

מוצרי צבעי שיער ומסירי צבע לשיער; מוצרים לטיפוח השיער 
כולל שמפו, קונדישנרים, מקבעי שיער, תרסיסים לשיער 

וקרמים לעיצוב; ג'לים לשיער; מוסים לשיער; מוצרים לתספורות 
ולטיפול בשיער; קוסמטיקה; מוצרי טיפוח; תכשירים וטיפולים 
לשיער; צבעים; קרמים; בשמים; תכשירי טיפוח שאינם מכילים 
תרופות; תכשירים לטיפוח העור; מונעי הזעה ודאודורנטים 
לשימוש אישי; שמני אמבט וגוף; קרמים לידיים; תרחיצי גוף; 
סבונים; משחות לאחר הגילוח; תכשירים לגילוח; תכשירים 
לטיפוח הציפורניים; לכות לציפורניים; שקיות ריחניות; מלחי 

אמבט; מוצרי איפור; תרסיסים לגוף ומי בושם; שמנים אתריים; 
פוטפורי; משחות שיניים; תכשירים להסרת שיער; מסנני קרינה 

ותכשירי שיזוף בשמש; תכשירים לשיזוף בשמש ולאחר 
השהייה בשמש; חומרים ותכשירים לשימוש בשעווה, הברקה, 
ניקוי, מירוק ושפשוף; תכשירים וחומרים לשימוש בכביסה.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

ט"ז חשון תשע"ו - 59429/10/2015



EQUIPLITE

Trade Mark No. 265476 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Truphatek International Ltd שם: תרופאטק אינטרנשיול בע"מ

Address: P.O.B. 8051, Netanya, 42504, Israel כתובת : ת.ד. 8051, נתניה, 42504, ישראל

( Israel Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments for use in endotracheal 
intubation, laryngoscopes and stylets, rigid, flexible 
and articulating, laryngoscopes handles, parts and 
fittings therefore; medical devices used to ventilate 
patients; instruments for use in anaesthesia; medical 
instruments for use in managing and maintaining the 
airway in emergency medical situations and 
anaesthesiology procedures.

מכשירים רפואיים לשימוש בצנרור קנה הנשימה, לרינגוסקופים 
(ראי-גרון) וחוטים דקים המוחדרים אליהם (סטיילט), קשיחים, 
גמישים ובעלי מפרקים, ידיות ללרינגוסקופים, חלקים ואביזרים 
עבורם; התקנים רפואיים המשמשים לאוורור חולים; כלים 
לשימוש בהרדמה; כלים רפואיים לשימוש בשליטה ותמיכה 

בנתיב הנשימה במצבים רפואיים בחירום ובהליכי הרדמה.       
                                                                                    

                                      

ט"ז חשון תשע"ו - 59529/10/2015



Trade Mark No. 265478 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Maafiat Avichail 1981 Ltd. שם: מאפית אביחיל 1981 בע"מ

Address: Pri Hadash st, Jerusalem, Israel כתובת : פרי חדש 8, ירושלים, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery products; included in class 30. דברי מאפה; הנכללים בסוג 30.                       

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale marketing of bakery products; 
included in class 35.

שיווק סיטונאי וקמעונאי של מוצרי מאפה; הנכללים בסוג 35.     
                                

ט"ז חשון תשע"ו - 59629/10/2015



BIL-JAC

Trade Mark No. 265480 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: KELLY FOODS CORPORATION

Address: 10313 Old Ocean City Boulevard, Berlin, 21811, 
Maryland, U.S.A.

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: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals; pet food; pet treats; all 
included in class 31.       

מזון לבעלי-חיים; אוכל לחיות-מחמד; חטיפים לחיות-מחמד; 
הנכללים כולם בסוג 31.

ט"ז חשון תשע"ו - 59729/10/2015



Trade Mark No. 265482 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: KRBL Limited

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

Indian Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice; rice products; all included in class 30 אורז; מוצרי אורז; הנכללים כולם בסוג 30               

ט"ז חשון תשע"ו - 59829/10/2015



Trade Mark No. 265483 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: KRBL Limited

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

Indian Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice; rice products; all included in class 30 אורז; מוצרי אורז; הנכללים כולם בסוג 30               

ט"ז חשון תשע"ו - 59929/10/2015



Trade Mark No. 265486 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: KRBL Limited

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

Indian Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice; rice products; all included in class 30 אורז; מוצרי אורז; הנכללים כולם בסוג 30               

ט"ז חשון תשע"ו - 60029/10/2015



Trade Mark No. 265487 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed vegetables; pickled vegetables; frozen 
vegetables; precut vegetables; vegetable salads; 
potato salads; fruit salads; pickles; boiled potato; 
processed seafood; tuna in oil; artificial salmon roe; 
processed fruits; jams; marmalade; peanut  butter; 
edible fats; edible oils; butter; margarine; milk 
products; milk; egg; dried, frozen, smoked and liquid 
eggs; dried egg white and dried egg yolk; frozen egg 
white and frozen egg yolk; liquid egg white and liquid 
egg yolk; omelet; scotch egg; eggs sunny side up; 
rolled egg; steamed egg hotchpotch; boiled egg; 
spreads for bread consisting mainly of meat, tuna, 
egg, cheese, potato, vegetable, fruit, edible fat; soup 
consisting mainly of meat, tuna, egg, cheese, potato, 
vegetable; clam chowder; minestrone soup; 
preserved beans; anchovy paste; all included in class 
29.

ירקות מעובדים; ירקות מוחמצים; ירקות קפואים; ירקות 
חתוכים; סלטי ירקות; סלטי תפוח אדמה; סלטי פירות; חמוצים; 
תפוח אדמה מבושל; פירות ים מעובדים; טונה בשמן; ביצי 

סלמון מלאכותיות; פירות מעובדים; ריבות; מרמלדות; חמאת 
בוטנים; שומנים אכילים; שמנים אכילים; חמאה; מרגרינה; 
מוצרי חלב; חלב; ביצים; ביצים מיובשות, קפואות, מעושנות 
ונוזליות; חלבון וחלמון ביצה מיובשים; חלבון וחלמון ביצה 

קפואים; חלבון וחלמון ביצה נוזליים; אומלט; ביצה סקוטית; ביצי 
עין; חביתה מגולגלת; תערובת ביצה מאודה; ביצה מבושלת; 
ממרחים ללחם המכילים בעיקר בשר, טונה, ביצה, גבינה, 

תפוח אדמה, ירק, פרי, שומן אכיל; מרק המכיל בעיקר בשר, 
טונה, ביצה, גבינה, תפוח אדמה, ירק; מרק צדפות; מרק 

מינסטרונה; שעועית משומרת; ממרח אנשובי; הנכללים כולם 
בסוג 29.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 30 סוג: 30

Mayonnaise; salad cream; tartar source; sesame 
sauce; sukiyaki sauce; oyster sauce; ponzu sauce; 
teriyaki sauce; soya sauce; salsa; chili sauce; salad 
dressing; vinegar; ketchup; mustard; spices; salt; 
seasonings; curry powder; white sauce; tomato 
sauce; meat sauce; BBQ sauce; demiglace sauce; 
cocktail sauce; pizza sauce; pasta sauce; sesame 
paste; crouton; noodles; bread; buns; pasta; 
confectionery; ravioli; pizza; sandwiches; 
hamburgers; rice; cooked-rice; rice porridge; coffee; 
cocoa; tea; spreads for bread; sandwich spread; 
mayonnaise-based spreads; mayonnaise and 
ketchup-based spreads; curry mixes; curry sauces; 
all included in class 30.

מיונז; רוטב סלט על בסיס שמן; רוטב טרטר; רוטב שומשום; 
רוטב סוקיאקי; רוטב צדפות; רוטב פונזו; רוטב טריאקי; רוטב 
סויה; סלסה; רוטב צ'ילי; רוטב לסלט; חומץ; קטשופ; חרדל; 
תבלינים; מלח; תיבולים; אבקת קארי; רוטב לבן; רוטב 

עגבניות; רוטב בשר; רוטב ברביקיו; רוטב דמי גלאס; רוטב 
קוקטייל; רוטב פיצה; רוטב פסטה; ממרח שומשום; קרוטון; 
אטריות; לחם; לחמניות; פסטה; דברי מתיקה; רביולי; פיצה; 
כריכים; המבורגרים; אורז; אורז מבושל; דייסת אורז; קפה; 
קקאו; תה; ממרחים ללחם; ממרחים לכריכים; ממרחים על 

בסיס מיונז; ממרחים על בסיס מיונז וקטשופ; תערובות קארי; 
רטבי קארי; הנכללים כולם בסוג 30.                                     
                                                                                    

                                                          

ט"ז חשון תשע"ו - 60129/10/2015



 Owners

Name: KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Kewpie Corporation)

Address: 4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, 
Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

ט"ז חשון תשע"ו - 60229/10/2015



ריבועים של אלופים

Trade Mark No. 265488 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Unilever Israel Foods Ltd. שם: יוניליוור ישראל מזון בע"מ

Address: 52 Julius Simon Street, Haifa, 31006, Israel כתובת : רח' יוליוס סימון 52, חיפה, 31006, ישראל

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

Cereals, cereals with whole wheat, rolled oats and 
flax seeds; snacks made from cereal; cereal snacks; 
all included in class 30.

דגנים, דגני בוקר עם חיטה מלאה, שיבולת שועל מגולדלת 
וזרעי פשתן; חטיפים עשויים מדגנים; חטיפי דגנים; הנכללים 

כולם בסוג 30.                   

ט"ז חשון תשע"ו - 60329/10/2015



MANKIND KENNETH COLE 

Trade Mark No. 265490 מספר סימן

Application Date 29/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kenneth Cole Productions, Inc.

Address: 603 W. 50th Street, New York, 10019, New 
York, U.S.A.

a New York 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: 3 סוג: 3

Fragrances, colognes, perfumery, deodorants for 
personal use, body wash, body sprays, body lotions, 
shampoo, after shave lotions, moisturizers.

ניחוחות, מי קולון, בשמים, דאודורנטים לשימוש אישי, תרחיצי 
גוף, תרסיסים לגוף, קרמים לגוף, שמפו, קרמים לאחר הגילוח, 

קרמי לחות.                                         

ט"ז חשון תשע"ו - 60429/10/2015



NAVITAS NATURALS

Trade Mark No. 265491 מספר סימן

Application Date 29/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Navitas, LLC

Address: 15 Pamaron Way, Suite A, Novato, 94949, 
California, U.S.A.

A limited liability company of California

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: 5 סוג: 5

Nutritional supplements, nutrition food bars for use as 
a meal replacement.

תוספים תזונתיים, חטיפים תזונתיים למאכל כתחליפי ארוחות.  
                                         

Class: 29 סוג: 29

Processed organic foods, namely cashew nuts, 
edible chia seeds, goji berries, edible hemp seeds, 
mulberries, trail mix consisting primarily of nuts, 
seeds and dried fruits.

מזון אורגני מעובד, דהיינו אגוזי קשיו, זרעי צ'יה אכילים,פירות 
יער מסוג גוג'י, זרעי קנבוס אכילים, תותי עץ, תערובת לטיולים 
המורכבת בעיקר מאגוזים, זרעים ופירות יבשים.                    

ט"ז חשון תשע"ו - 60529/10/2015



PES

Trade Mark No. 265507 מספר סימן

Application Date 29/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

Address: 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video game software; video game programs; 
computer game programs; computer game software; 
electronic game programs; downloadable game 
programs for Mobile phones.

תוכנת משחקי וידאו; תוכניות משחקי וידאו; תוכניות משחקי 
מחשב; תוכנת משחקי מחשב; תוכניות משחק אלקטרוניות; 

תוכניות משחק עבור טלפונים ניידים הניתנות להורדה.             
        

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely providing online 
computer games accessible via arcade game 
machines, video game consoles, handheld game 
consoles, wireless devices, mobile phones and 
computers; providing online computer games via 
network between communications networks.

שירותי בידור, דהיינו אספקה של משחקי מחשב מקוונים 
הניתנים לגישה באמצעות מכונות משחק ארקייד, קונסולות 
משחקי וידאו, קונסולות משחק נישאות, התקנים אלחוטיים, 
טלפונים ניידים ומחשבים; אספקת משחקי מחשב מקוונים 

באמצעות רשת בין רשתות התקשורת.                                
                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 60629/10/2015



Trade Mark No. 265572 מספר סימן

Application Date 09/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1204253 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Anti-glare glasses; cases for children's eyeglasses; 
chains for eyeglasses; children's eyeglasses; 
corrective glasses; eye covers for protective 
purposes; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass 
cords; eyeglasses; eyeglass cases; eyeglass chains; 
eyeglass chains and cords; eyeglass cords; eyeglass 
frames; eyeglass lenses; eyeglass retaining cords; 
eyeglasses; field-glasses; frames for eyeglasses and 
pince-nez; frames for glasses and pince-nez; 
magnifying glasses; magnifying glasses that fit on the 
user's face in the manner of eyeglasses; opera 
glasses; optical glasses; protective eyeglasses; 
protective glasses; reading eyeglasses; reading 
glasses; side guards for eyeglasses; ski glasses; 
spectacle glasses; spectacles; sports glasses; sports' 
glasses; sun glasses.

Class: 14 סוג: 14

Beads for use in the manufacture of jewelry; body 
jewelry; bracelets; bracelets and jewelry featuring 
electronic chips for attracting energy to the body 
wherein the electronic chips increase in power in the 
presence of electromagnetic fields, for the purpose of 
re-balancing the human energy field; bronze jewelry; 
brooches; charms; costume jewelry; diamond 
jewelry; gemstone jewelry; identification bracelets; 
jewelry; jewelry and imitation jewelry; jewelry boxes; 
jewelry boxes not of metal; jewelry boxes of metal; 
jewelry boxes of precious metal; jewelry brooches; 
jewelry cases; jewelry cases not of precious metal; 
jewelry cases of precious metal; jewelry caskets; 
jewelry caskets of precious metal; jewelry chains; 
jewelry findings; jewelry for attachment to clothing; 
jewelry for the head; jewelry in the nature of 
armbands; jewelry making kits; jewelry organizers; 
jewelry pins for use on hats; jewelry ring holders; 
jewelry to be affixed to bikinis; jewelry watches; 
jewelry, namely, amulets; jewelry, namely, anklets; 
jewelry, namely, crosses; jewelry, namely, precious 
metal plated real leaves and flowers; jewelry, namely, 
stone pendants; lapel pins; jewelry boxes of leather; 
metal wire for use in the making of jewelry, namely, 
jewelry cable; pet jewelry; pins being jewelry; plastic 
bracelets in the nature of jewelry; rings; rings being 
jewelry; stainless steel jewelry bracelets; watches 
and jewelry; watches, clocks, jewelry and imitation 
jewelry.

ט"ז חשון תשע"ו - 60729/10/2015



Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; all-purpose athletic bags; all-
purpose carrying bags; all-purpose reusable carrying 
bags; athletic bags; backpacks for carrying babies; 
backpacks, book bags, sports bags, bum bags, 
wallets and handbags; bags for packaging of leather; 
bags and holdalls for sports clothing; bags for 
carrying babies' accessories; bags for sports; bags 
for umbrellas; barrel bags; beach bags; belt bags; 
belt bags and hip bags; book bags; boston bags; 
bum bags; canvas shopping bags; carry-all bags; 
carry-on bags; chain mesh purses; change purses; 
clutch bags; clutch purses; clutches; coin purses; 
coin purses not made of precious metal; coin purses, 
not of precious metals; cosmetic bags sold empty; 
diaper bags; drawstring bags; duffel bags; duffel 
bags for travel; duffle bags; feed bags for animals; 
flexible bags for garments; flight bags; garment bags 
for travel; garment bags for travel made of leather; 
general purpose bags for carrying yoga equipment; 
general purpose bags for holding dance equipment; 
general purpose sport trolley bags; gym bags; 
handbags, purses and wallets; hiking bags; hobo 
bags; key bags; kit bags; leather and imitation leather 
bags; leather and imitation leather sport bags and 
general purpose trolley bags; leather bags and 
wallets; leather bags for merchandise packaging; 
leather bags, suitcases and wallets; leather purses; 
make-up bags sold empty; men's clutch bags; mesh 
shopping bags; messenger bags; multi-purpose 
purses; overnight bags; pet accessories, namely, 
canvas, vinyl and leather pouches for holding 
disposable bags to place pet waste in; pet 
accessories, namely, specially designed canvas, 
vinyl or leather bags attached to animal leashes for 
holding small items such as keys, credit cards, 
money or disposable bags for disposing of pet waste; 
pouches and bags sold empty for attachment to 
backpacks; purses; purses; purses and wallets; 
purses and wallets of precious metal; purses made of 
precious metal; purses not made of precious metal; 
purses of precious metal; purses, not of precious 
metal; school bags; school book bags; shaving bags 
sold empty; shoe bags for travel; shopping bags 
made of skin; shopping bags with wheels attached; 
shoulder bags; sling bags; sling bags for carrying 
infants; small bags for men; small clutch purses; 
small purses; souvenir bags; sport bags; sports bags; 
string bags for shopping; suit bags; toiletry bags sold 
empty; travel bags; traveling bags; waist bags; 
wheeled bags; wheeled duffle bags; wheeled 
messenger bags; wheeled shopping bags; wrist 
mounted purses; wristlet bags.

ט"ז חשון תשע"ו - 60829/10/2015



Class: 25 סוג: 25

Belts; belts for clothing; belts made out of cloth; 
bottoms; clothing for athletic use, namely, padded 
elbow compression sleeves; clothing for athletic use, 
namely, padded pants; clothing for athletic use, 
namely, padded shirts; clothing for athletic use, 
namely, padded shorts; clothing for wear in judo 
practices; clothing for wear in wrestling games; 
clothing items, namely, adhesive pockets that may be 
affixed directly to the body as a decorative piece of 
clothing with utility; clothing items, namely, adhesive 
pockets that may be affixed directly to the inside of 
clothing for storage and safekeeping of personal 
items; clothing, namely, arm warmers; clothing, 
namely, base layers; clothing, namely, hand-
warmers; clothing, namely, khakis; clothing, namely, 
knee warmers; clothing, namely, maternity bands; 
clothing, namely, neck tubes; clothing, namely, wrap-
arounds; corsets; gloves as clothing; headbands for 
clothing; hoods; infant and toddler one piece clothing; 
jackets; jerseys; leather belts; mufflers; non-
disposable cloth training pants; paper hats for use as 
clothing items; parts of clothing, namely, gussets for 
tights, gussets for stockings, gussets for bathing 
suits, gussets for underwear, gussets for leotards 
and gussets for footlets; parts of clothing, namely, 
underarm gussets; party hats; pocket squares; 
shoulder wraps; shoulder wraps for clothing; ties; 
tops; travel clothing contained in a package 
comprising reversible jackets, pants, skirts, tops and 
a belt or scarf; underarm clothing shields; wearable 
garments and clothing, namely, shirts; wraps.

Class: 26 סוג: 26

Barrettes; brooches; buckles of precious metal; 
chignons for japanese hair styling mage; hair clamps; 
false hair; hair accessories, namely, claw clips; hair 
accessories, namely, jaw clips; hair accessories, 
namely, snap clips; hair accessories, namely, 
twisters; hair bands; hair barrettes; hair bows; hair 
buckles; hair chopsticks; hair clamps; hair clips; hair 
coloring caps; hair coloring foils; hair curl clips; hair 
curlers; hair extensions; hair grips; hair nets; hair 
ornaments; hair ornaments in the form of combs; hair 
ornaments in the nature of hair wraps; hair pieces; 
hair pins; hair ribbons; hair rods; hair scrunchies; hair 
slides; hair tassel ornaments for japanese hair styling 
negake; hair wraps, bonnets and caps used as 
applicators for hair conditioners; ornamental combs 
for japanese hair styling marugushi; ornamental hair 
pins for japanese hair styling kogai; ornaments for 
the hair; waving pins for the hair; wigs, hairpieces, 
and add-in and add-on hair accessories constructed 
primarily of synthetic and/or human hair.

ט"ז חשון תשע"ו - 60929/10/2015



 Owners

Name: International Creatives, Inc.

Address: 125 E. 11th Street, Los Angeles CA 90015, 
U.S.A.

(California, United States Corporation)

ט"ז חשון תשע"ו - 61029/10/2015



Trade Mark No. 265577 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204359 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZX Pharma LLC

Address: 101 Plaza Real South,,Suite 205-S, Boca Raton 
FL 33432, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements; medicinal food preparations 
in the nature of GRAS ("generally recognized as 
safe") active moieties in the form of enteric-coated 
multi-particulates sold as a key component of 
namely, capsules, tablets and sachets for use in the 
management of gastrointestinal diseases and 
disorders; and capsules, tablets and sachets in the 
form of enteric-coated multi-particulates for use in the 
management of gastrointestinal diseases and 
disorders.

ט"ז חשון תשע"ו - 61129/10/2015



Trade Mark No. 265578 מספר סימן

Application Date 27/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204375 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nail Rock London Limited

Address: 62-63 Maltings Place, 169 Tower Bridge Road, 
London SE1 3LJ, United Kingdom

(England And Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Adhesive foils for eyes, lips and nails; decorative 
transfers and skin jewels for cosmetic purposes, 
decorative transfers for eyes, lips and nails; jewels 
for eyes, lips and nails; glitter for eyes, lips and nails; 
face and body glitter, stencils for eyes, lips and nails, 
false nails, nail enamels; nail gel, nail grooming 
products, namely, tips, glue, lacquer and glitter, 
adhesives for attaching artificial fingernails and/or 
eyelashes, body art pens and crayons, temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; eye 
lashes; colour for eyes, lips and nails.

ט"ז חשון תשע"ו - 61229/10/2015



Trade Mark No. 265579 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204377 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OrbiMed Advisors LLC

Address: 601 Lexington Avenue, 54th Floor, New York 
NY 10022, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Providing investment and financial services, namely, 
advising and managing hedge funds, mutual funds, 
private investment funds and venture capital funds; 
providing online financial services, namely providing 
access to information on performance of investment 
funds via a global computer network.

ט"ז חשון תשע"ו - 61329/10/2015



Trade Mark No. 265582 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204402 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chaim, LLC

Address: 930 N. Crane Ave., St. Helena CA 94574, 
U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine.

ט"ז חשון תשע"ו - 61429/10/2015



Trade Mark No. 265583 מספר סימן

Application Date 28/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204403 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LYCORED CORP.

Address: 377 Crane Street, Orange NJ 07050, U.S.A.

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements.

ט"ז חשון תשע"ו - 61529/10/2015



Trade Mark No. 265584 מספר סימן

Application Date 11/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0569019 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GABOL, S.L.

Address: La Campana, 6 -, Polígono Industrial Moncada 
II, E-46113 MONCADA (Valencia), Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Traveling bags, sports bags, women's handbags, 
pocket wallets, briefcases, suitcases, coin purses, 
goods made of natural or synthetic skins and hides.

ט"ז חשון תשע"ו - 61629/10/2015



Trade Mark No. 265587 מספר סימן

Application Date 13/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0742531 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: August Storck KG

Address: Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany

(Germany Limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery and candy (each not for medical 
purposes), chewing gum, chocolate, marzipan and 
edible ice and sweets, namely pastilles and liquorice.

ט"ז חשון תשע"ו - 61729/10/2015



Trade Mark No. 265588 מספר סימן

Application Date 06/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0937396 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wexiödisk AB

Address: Mårdvägen 4, SE-352 45 Växjö, Sweden

(Sweden joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Dishwashers, washing machines and cleaning 
machines for restaurants, large kitchens and 
households; sorting machines for cutlery; machines 
for folding serviettes; parts and fittings for the 
aforementioned goods.

ט"ז חשון תשע"ו - 61829/10/2015



Trade Mark No. 265589 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1028001 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETE DU CHATEAU RIEUSSEC

Address: 33 rue de la Baume, F-75008 PARIS, France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Appellation contrôlée wines from the wine-making 
estate called Château Paradis-Casseuil.

ט"ז חשון תשע"ו - 61929/10/2015



Trade Mark No. 265590 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1032284 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KASIRGA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: İncilipınar Mah.,Ali Fuat Cebesoy Bulv., Ceritli 
Apt. No:35 K:1/2, Şehitkamil/GAZİANTEP, Turkey

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.

ט"ז חשון תשע"ו - 62029/10/2015



Trade Mark No. 265593 מספר סימן

Application Date 28/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1164310 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cornfields, Inc.

Address: 3898 Sunset Avenue, Waukegan IL 60087, 
U.S.A.

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Popped popcorn.

ט"ז חשון תשע"ו - 62129/10/2015



Trade Mark No. 265594 מספר סימן

Application Date 23/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1164906 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GLEN RAVEN, INC.

Address: 1831 North Park Avenue, Glen Raven, NC 
27217, U.S.A.

(North Carolina, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Protective textile fabric.

ט"ז חשון תשע"ו - 62229/10/2015



Trade Mark No. 265595 מספר סימן

Application Date 31/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1187200 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA

Address: Via Foscarini, 52, I-31040 Nervesa della 
Battaglia (Treviso), Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, artificial coffee; coffee flavourings; coffee-
based beverages; vegetal preparations for use as 
coffee substitutes.

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

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

Italy, 02/10/2013, No. TV2013C000725 TV2013C000725 איטליה, 02/10/2013, מספר

Class: 30 סוג: 30

ט"ז חשון תשע"ו - 62329/10/2015



Trade Mark No. 265597 מספר סימן

Application Date 01/06/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for body care; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; all included in class 3

סבונים לגוף; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, 
תרחיצים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3                       

Class: 14 סוג: 14

Precious metals; precious stones and horological and 
chronometric instruments; jewelry; watches; all 
included in class 14

מתכות יקרות; אבנים יקרות ומכשירים כרונומטרים; תכשיטים; 
שעונים; הנכללים כולם בסוג 14                                           

                                  

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; 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; תיבות ותיקי נסיעות; מטריות, שמשיות ומקלות 
הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים ; הנכללים כולם בסוג 18         
                                                                                    

                              

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring apparel, bags, small 
leather and imitation leather accessories, jewelry, 
watches, fashion accessories, fragrances, toiletries 
and cosmetics; retail and wholesale store services 
featuring apparel, bags, small leather and imitation 
leather accessories, jewelry, watches, fashion 
accessories, fragrances, toiletries and cosmetics 
accessible on-line and by telephone, facsimile and 
mail order; franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and 
operation of retail fashion stores; all included in class 
35

שירותי חנויות קמעונאיות למכירת ביגוד, תיקים, אביזרים 
קטנים מעור וחיקויי עור, תכשיטים, שעונים, אביזרי אופנה, 
בשמים, תמרוקים וקוסמטיקה; שירותי חנויות קמעונאיות 

וסיטונאיות למכירת ביגוד, תיקים, אביזרים קטנים מעור וחיקויי 
עור, תכשיטים, שעונים, אביזרי אופנה, בשמים, תמרוקים 

וקוסמטיקה, נגישים באופן מקוון ובטלפון, בפקס והזמנת דואר; 
זכיינות, דהיינו, מתן סיוע בניהול עסקים לפתיחה ותפעול של 
חנויות אופנה קמעונאיות; הנכללים כולם בסוג 35                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ט"ז חשון תשע"ו - 62429/10/2015



 Owners

Name: Suarez H, S.A.

Address: Gran Via, 40 Bis – 3º, Bilbao, Vizcaya, 48009, 
Spain

A Spanish 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

ט"ז חשון תשע"ו - 62529/10/2015



Trade Mark No. 265606 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Erez Banker שם: ארז בנקר

Address: Moriah Blvd 33, Haifa, Israel כתובת : שדרות מוריה 33, חיפה, ישראל

Name: Sharon Eshel שם: שרון אשל

Address: Moriah Blvd 33, Haifa, Israel כתובת : מוריה 33, חיפה, 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: 36 סוג: 36

Real estate brokerage, real estate management, real 
estate marketing, real estate entrepreneurship, real 
estate agencies, real estate valuation services; real 
estate consultancy , real estate services and 
businesses; all included in class 36.

שירותי תיווך נדל"ן, שיווק נכסי נדל"ן, יזמות נדל"ן, סוכניות 
נדל"ן, שירותי הערכת נדל"ן, ייעוץ בתחום הנדל"ן, שירותי 

ועסקי נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36                                     
                                                                                    

                                                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 62629/10/2015



DURALIT

Trade Mark No. 265607 מספר סימן

Application Date 01/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: PPG INDUSTRIES EUROPE SARL

Address: Route de Gilly 32, Rolle, CH-1180, Switzerland

A Limited Liability Company organized and existing under 
the laws of 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: 2 סוג: 2

Coatings, paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; all included 
in class 2

ציפויים, צבעים, ורנית, לכות; חומרי שימור נגד חלודה ונגד 
הידרדרות של עץ; צבענים; מורדנטים; שרפים גולמיים טבעיים; 
הנכללים כולם בסוג 2                                                       

              

ט"ז חשון תשע"ו - 62729/10/2015



PLATFORMX

Trade Mark No. 265608 מספר סימן

Application Date 01/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mellanox Technologies, Ltd. שם: מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ

Address: P.O.B. 86, Yokneam Elite, 20692, Israel כתובת : ת.ד. 86, יוקנעם עלית, 20692, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 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 hardware and peripherals; 
semiconductors; software drivers; host channel 
adapters; target channel adapters; switches; routers; 
and software for server to server communications, 
transmitting data across a connection between 
computers, and enabling a computer to access data 
from a storage device, all for the server, 
communication and data storage

חומרת מחשב וציוד היקפי; מוליכים למחצה; תוכנה מנהלת 
התקן; מתאמי ערוץ מארח; מתאמי ערוץ מטרה; מתגים; 

נתבים; ותוכנה עבור שרתים לשרתי תקשורת, העברת נתונים 
על פני חיבור בין מחשבים, המאפשרת למחשבים גישה 

לנתונים מהתקן אחסון, כולם לשרתים, תקשורת ואחסון נתונים  
                                                                                     
                                                                                    

                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 62829/10/2015



Trade Mark No. 265609 מספר סימן

Application Date 01/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: NEW PENDULUM CORP.

Address: 1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, 
Delaware 19801, 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: 17 סוג: 17

Full line of absorbent socks, pillows, dikes, pans, 
skimmers and pulp for containing industrial leaks and 
spills; absorbent pads for containing oil spills and 
dispensers for use therewith; polyurethane berms 
used as barriers for containing machine fluids, leaks 
and spills; absorbent mats; absorbent wipes; loose 
granulated polymeric absorbent materials; spill kits; 
all included in class 17

גוקו מלא של גרבי ספיגה, כריות, סוללות, אגנים, סקימרים 
וכתושת להכלת דליפות ושפיכות תעשייתיות; פדים סופגים 
להכלת נפט שנשפך ודיספנסרים לשימוש עימם; שוליים 

מפוליאורתן המשמשים כמחסום להכלת נוזלי מכונות, דליפות 
ושפיכות; שטיחונים סופגים; מגבונים סופגים; חומרים 

פולימריים סופגים רופפים מגורענים; ערכות שפיכה; הנכללים 
כולם בסוג 17                                                                 

                                                                            

Class: 35 סוג: 35

Distributorship, catalog order, mail order, and online 
distributorship featuring facility safety, maintenance, 
filtration and material handling products, synthetic 
and natural absorbents, absorbent socks, pads, mats 
and wipes for absorbing liquid spills, drips, and 
overspray; providing consumer information in the 
field of products used in facility safety and 
maintenance, specifically, filtration and material 
handling products, synthetic and natural absorbent 
products such as absorbent socks, pads, mats and 
wipes for absorbing liquid spills, drips, and overspray; 
all included in class 35

הפצה, הזמנה מקטלוג, הזמנה בדואר, הפצה מקוונת הכוללת 
מוצרי בטיחות מתקן, תחזוקה, סינון וטיפול בחומרים, חומרים 

סופגים טבעיים וסינטטיים, גרבי ספיגה, פדים,שטיחונים 
לספיגת שפיכת נוזלים, טיפות, וריסוס יתר; אספקת מידע 

לצרכן בתחום המוצרים המשמשים בבטיחות מתקנים ותחזוקה, 
במיוחד, מוצרי סינון וטיפול בחומרים, מוצרי ספיגה טבעיים 

וסינטטיים כמו גרבי ספיגה, פדים, שטיחונים ומגבונים לספיגת 
שפיכת נוזלים, טיפות וריסוס יתר; הנכללים כולם בסוג 35       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 62929/10/2015



PARENTSWARE

Trade Mark No. 265610 מספר סימן

Application Date 01/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ParentsWare, LLC

Address: 4747 Viewridge Avenue, San Diego, 
CALIFORNIA 92123, U.S.A.

LIMITED LIABILITY COMPANY CALIFORNIA 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, 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 controlling and monitoring 
internet usage on a child's device, including blocking 
internet access and reporting internet usage.

תוכנת מחשב עבור בקרה וניטור שימוש בהתקן של ילד, כולל 
חסימת גישה לאינטרנט ודיווח שימושי אינטרנט.                     
                                                                                    

    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86/142504 ארה"ב, 12/12/2013, מספר 86/142504

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 63029/10/2015



SPEEDNEED

Trade Mark No. 265622 מספר סימן

Application Date 03/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LUDUS MATERIALS LTD. שם: לודוס מאטריאלס בע"מ

Address: 115, Kfar Aviv, Israel כתובת : 115, כפר אביב, 7924100, ישראל

חברה פרטית

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: 10 סוג: 10

Physiotherapy apparatus and system; physiotherapy 
and rehabilitation equipment; apparatus and system 
for analyzing measured physical signals.

התקנים ומערכת לפיזיותרפיה; ציוד לפיזיותרפיה ולשיקום; 
התקנים ומערכת לניתוח מדדים של אותות גופניים.

                                                                         

Class: 28 סוג: 28

Sports training apparatus and system; body training 
apparatus and system; sporting articles and 
equipment; rackets; apparatus and system for use in 
training for taekwondo and other martial arts. 

התקנים ומערכת לאימוני ספורט; התקנים ומערכת לאימון 
גופני; פריטים וציוד לספורט; מחבטים; התקנים ומערכת 

לשימוש באימונים של טייקוונדו ושל אומנויות לחימה אחרות.
                                                                                   

ט"ז חשון תשע"ו - 63129/10/2015



Trade Mark No. 265623 מספר סימן

Application Date 03/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbvie AB

Address: Hemvarsgatan 9, Solna 17154, Sweden

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 
neuro-degenerative diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות נוירו-ניווניות;; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                       

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely, a system for delivery of drugs for the 
treatment of neuro-degenerative diseases; surgical 
and medical probes and tubes, namely, intestinal 
probes and tubes for administration of drugs into the 
small intestine; all included in class 10.

מכשירים וכלים כירורגיים ורפואיים, שהם, מערכת עבור משלוח 
של תרופות לטיפול במחלות נוירו-ניווניות; כלי בדיקות וצינורות 
כירורגיים ורפואיים, שהם, כלי בדיקות וצינורות למעיים למתן 
תרופות לתוך המעי הדק; הנכללים כולם בסוג 10.                 
                                                                                    

                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 63229/10/2015



COOL BLASTS

Trade Mark No. 265624 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation

Address: 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Candy, mints (candy), chewing gum, hard candies ממתקים, סוכריות מנטה, גומי לעיסה וסוכריות קשות   

ט"ז חשון תשע"ו - 63329/10/2015



DUREX ULTIMATE THRILL

Trade Mark No. 265626 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 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: 10 סוג: 10

Vibrators; sex toys; massagers for intimate areas; all 
included in class 10

ויברטורים; צעצועי מין; מעסים לאזורים אינטימיים; הנכללים 
כולם בסוג 10               

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

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

European Union, 06/12/2013, No. 012398483 האיחוד האירופי, 06/12/2013, מספר 012398483

Class: 10 סוג: 10

ט"ז חשון תשע"ו - 63429/10/2015



DUREX EXTREME THRILL

Trade Mark No. 265628 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 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: 10 סוג: 10

Vibrators; sex toys; massagers for intimate areas; all 
included in class 10

ויברטורים; צעצועי מין; מעסים לאזורים אינטימיים; הנכללים 
כולם בסוג 10               

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

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

European Union, 06/12/2013, No. 012398533 האיחוד האירופי, 06/12/2013, מספר 012398533

Class: 10 סוג: 10

ט"ז חשון תשע"ו - 63529/10/2015



DUREX PURE BLISS

Trade Mark No. 265630 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 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: 10 סוג: 10

Vibrators; sex toys; massagers for intimate areas; all 
included in class 10

ויברטורים; צעצועי מין; מעסים לאזורים אינטימיים; הנכללים 
כולם בסוג 10               

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

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

European Union, 10/12/2013, No. 012410403 האיחוד האירופי, 10/12/2013, מספר 012410403

Class: 10 סוג: 10

ט"ז חשון תשע"ו - 63629/10/2015



DUREX THRILLING TOUCH

Trade Mark No. 265631 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 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: 10 סוג: 10

Vibrators; sex toys; massagers for intimate areas; all 
included in class 10

ויברטורים; צעצועי מין; מעסים לאזורים אינטימיים; הנכללים 
כולם בסוג 10               

ט"ז חשון תשע"ו - 63729/10/2015



DUREX REAL PLEASURE

Trade Mark No. 265632 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 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: 10 סוג: 10

Vibrators; sex toys; massagers for intimate areas; all 
included in class 10

ויברטורים; צעצועי מין; מעסים לאזורים אינטימיים; הנכללים 
כולם בסוג 10               

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

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

European Union, 13/12/2013, No. 012428711 האיחוד האירופי, 13/12/2013, מספר 012428711

Class: 10 סוג: 10

ט"ז חשון תשע"ו - 63829/10/2015



DUREX SENSUAL BLISS

Trade Mark No. 265633 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 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: 10 סוג: 10

Vibrators; sex toys; massagers for intimate areas; all 
included in class 10

ויברטורים; צעצועי מין; מעסים לאזורים אינטימיים; הנכללים 
כולם בסוג 10               

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

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

European Union, 13/12/2013, No. 012428538 האיחוד האירופי, 13/12/2013, מספר 012428538

Class: 10 סוג: 10

ט"ז חשון תשע"ו - 63929/10/2015



DUREX ULTIMATE PLEASURE

Trade Mark No. 265634 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 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: 10 סוג: 10

Vibrators; sex toys; massagers for intimate areas; all 
included in class 10

ויברטורים; צעצועי מין; מעסים לאזורים אינטימיים; הנכללים 
כולם בסוג 10               

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

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

European Union, 13/12/2013, No. 012428744 האיחוד האירופי, 13/12/2013, מספר 012428744

Class: 10 סוג: 10

ט"ז חשון תשע"ו - 64029/10/2015



Trade Mark No. 265638 מספר סימן

Application Date 22/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GIGI COSMETIC LABORATORIES LTD. שם: ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ

Address: 7 Hamifalim Street Kiryat Arye, P.O.B. 10225, 
Petach Tikva, 49002, Israel

כתובת : רחוב המפעלים 7 קרית אריה, ת.ד. 10225, פתח תקוה, 
49002, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St., Tel Aviv, 67443, Israel

שם: רם אפרתי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 120, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cream, Moisturizer, Mask, Face lotion, Face 
cleanser, Eye cream, Gel cleanser, Body lotion, 
Hand cream, Make up, peeling

קרמים, לחות, מסכות, מי פנים, חלב פנים, קרם עיניים, ג'ל 
ניקוי, קרם גוף, קרם ידיים, מייק אפ, פילינג                           

                    

ט"ז חשון תשע"ו - 64129/10/2015



רגע חם

Trade Mark No. 265641 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד. 934, שוהם, 60850, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Soups and preparations for making soup; all included 
in class 29

מרקים ותכשירים להכנת מרק; הנכללים כולם בסוג 29           
                          

ט"ז חשון תשע"ו - 64229/10/2015



Trade Mark No. 265643 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: VELUM LIMITED

Address: 17 Rue Du Cendrier, 1211 Geneva, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Sailboats and parts and fittings therefor included in 
class 12; spars, booms, centre boards, rudders, 
rudder heads, all being parts of watercraft, covers 
adapted for rudders and boats; all included in class 
12.

ספינות מפרשים וחלקים ואביזרים עבורם הנכללים בסוג 12; 
תורנים, מנורים, לוחות איזון, הגאים, ראשי הגה, כולם חלקים 
של כלי-שיט, כיסויים מותאמים להגאים וסירות; הנכללים כולם 
בסוג 12.                                                                         

Class: 22 סוג: 22

Sails for watercraft; included in class 22. מפרשים לכלי-שיט; הנכללים בסוג 22.                     

ט"ז חשון תשע"ו - 64329/10/2015



FARMIN

Trade Mark No. 265644 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation)

Address: 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku,, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fatty amines; all included in class 1 אמינים שומניים ; הנכללים כולם בסוג 1   

ט"ז חשון תשע"ו - 64429/10/2015



Trade Mark No. 265645 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Asahi Glass Company, Limited

Address: 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8405, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics, including fluorocarbon 
polymers and fluorocarbon polymers combined with 
fillers and other additives in the form of solutions, 
emulsions, dispersions and suspension.

פלסטיקים שאינם מעובדים, הכוללים פולימרים של פחמן 
פלואורי ופולימרים של פחמן פלואורי המשולבים עם חומרי 

מילוי ותוספים אחרים בצורה של תמיסות, תחליבים, תפזורות 
ותרחיף.                                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 64529/10/2015



Trade Mark No. 265647 מספר סימן

Application Date 11/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204410 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)

Russian Federation, 23/09/2013, No. 2013732737 רוסיה, 23/09/2013, מספר 2013732737

Class: 34 סוג: 34

ט"ז חשון תשע"ו - 64629/10/2015



Trade Mark No. 265651 מספר סימן

Application Date 16/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204446 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUCCIO GUCCI S.p.A.

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices.

ט"ז חשון תשע"ו - 64729/10/2015



Trade Mark No. 265652 מספר סימן

Application Date 25/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204473 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BAIXIANG FOODS CO., LTD.

Address: Gongmao Kaifaqu, Xuedianzhen, Xinzheng, 
Henan 451150, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Instant noodles; wheat flour; iced tea; tea-based 
beverages; cakes; popcorn; soya flour; coffee; tea; 
ice cream; yeast; aromatic preparations for food; 
preparations for stiffening whipped cream; meat 
tenderizers, for household purposes.

ט"ז חשון תשע"ו - 64829/10/2015



Trade Mark No. 265654 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204482 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MDXHEALTH SA

Address: Avenue De L'Hopital 11, Tour 5 Giga, B-4000 
Liege, Belgium

(Belgium Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Clinical and medical laboratory testing services in the 
fields of disease diagnostics and personalized 
medicine; pharmaceutical drug research and 
development; custom assay development; 
pharmaceutical drug discovery and development 
services.

ט"ז חשון תשע"ו - 64929/10/2015



Trade Mark No. 265655 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204491 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "UNIPACK" BERATUNG, ABPACK- UND 
ABFÜLLGESELLSCHAFT M.B.H.

Address: 40-42, Bräunlichgasse, A-2700 WIENER 
NEUSTADT, Austria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Alcohol, vinic alcohol, French alcohol.

Class: 3 סוג: 3

Rubbing alcohol for cosmetic purposes, especially as 
ingredient for deodorants.

Class: 5 סוג: 5

Rubbing alcohol.

ט"ז חשון תשע"ו - 65029/10/2015



Trade Mark No. 265659 מספר סימן

Application Date 17/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204544 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.

Address: No.6, Lanyuan Road, Huayuan Science & 
Technology Park,Tianjin Binhai H, Development Area, 
Tianjin, People's Republic of China

(China Co., Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries, electric, for vehicles; battery boxes; plates 
for batteries; high tension batteries; battery chargers; 
galvanic cells; batteries, electric; solar batteries; 
carbon nanotubes for use in extremely small scale 
electronic and mechanical applications.

ט"ז חשון תשע"ו - 65129/10/2015



Trade Mark No. 265660 מספר סימן

Application Date 20/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204560 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Electrolyte replacement solutions; oral hydration 
solutions in flavored liquid, pill and powder form, for 
medical use; dietetic electrolyte substitutes; medical 
foods for use in treatment of dehydration, diarrhea 
and vomiting.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic, non-carbonated fruit flavored drinks 
and powder for making the same.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 23/09/2013, No. 86071770 ארה"ב, 23/09/2013, מספר 86071770

Class: 5 סוג: 5

Class: 32 סוג: 32

ט"ז חשון תשע"ו - 65229/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The color(s) 
blue is/are claimed as a feature of the mark. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Drip Drop, Inc.

Address: 260 California Street, Suite 1100, San 
Francisco CA 94111, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ז חשון תשע"ו - 65329/10/2015



Trade Mark No. 265662 מספר סימן

Application Date 27/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204585 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Al-Monitor LLC

Address: 600 Travis Street, 6800 JPMorgan Chase 
Tower, Houston TX 77002, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing online non-downloadable publications 
featuring Middle Eastern political and business news, 
namely, articles and articles in the nature of 
editorials, translated from Arabic to English.

ט"ז חשון תשע"ו - 65429/10/2015



Trade Mark No. 265663 מספר סימן

Application Date 10/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204594 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyplast N.V.

Address: Sint Lenaartseweg 26, B-2320 
HOOGSTRATEN, Belgium

(Belgium N.V.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry (except fungicides, weedkillers, herbicides, 
preparations for destroying vermin); unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers.

Class: 16 סוג: 16

Synthetic packing materials and packing materials of 
plastic, not included in other classes; paper, 
cardboard and goods made from these materials.

Class: 17 סוג: 17

Plastic sheeting and foil for agricultural purposes.

ט"ז חשון תשע"ו - 65529/10/2015



Trade Mark No. 265664 מספר סימן

Application Date 16/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1204597 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paterson Enterprises Limited

Address: 38-41 Castle Foregate, Shrewsbury, Shropshire 
SY1 3EL, United Kingdom

(Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Hydraulic fluids; brake fluids; hydraulic oils; coolant 
fluids; anti-freeze fluids; coolant preparations; 
chemical additives for fuel and lubricants.

Class: 3 סוג: 3

Cleaning compounds, flushing compound and 
solvent degreasers, other than for use in 
manufacturing processes, but not including 
perfumes, cosmetics and soap.

Class: 4 סוג: 4

Lubricants, lubricating oils and greases, industrial oils 
and greases; lubricating grease, lubricating oil; non-
chemical additives for fuel and lubricants.

ט"ז חשון תשע"ו - 65629/10/2015



Trade Mark No. 265665 מספר סימן

Application Date 01/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1204604 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software, namely apparatus 
for computer aided design, computer aided design 
(CAD) apparatus, computer aided design analysis 
apparatus, and computer aided design apparatus; 
computer aided design programs; computer 
apparatus for computer aided design; computer 
programs for designing control systems; computer 
programs for use in computer-aided design; 
computer programs relating to computer aided 
design; computer workstations for electronic design; 
data processing programmes for archiving in 
computer aided design; data processing programmes 
for editing in computer aided design; electronic 
design analysis apparatus; engineering design 
software; programs for the design of control 
information systems; word processors comprising 
printout apparatus; computer operating systems 
programs; computer program discs; computer 
program tapes; computer programmes (programs) 
and recorded software distributed online; computer 
programmes (programs), recorded; computer 
programming units; computer programs 
(downloadable software); computer programs for 
office use; computer programs for playing games; 
computer programs for positioning of text; computer 
programs for printers; computer programs for 
printing; computer programs for processing data; 
computer programs for processing information; 
computer programs for producing computer graphics; 
computer programs for promotional purposes; 
computer programs for providing a graphical 
presentation of data; computer programs for use as 
reporting directories; computer programs for use as 
searching directories; computer programs for use in 
communications; computer programs for use in 
computer aided engineering; computer programs for 
use in computer-aided design; computer programs 
for use in computer-aided manufacturing; computer 
programs for use in database management; 
computer programs for use in desk top publishing; 
computer programs for use in developing computer 
programs; computer programs for video games; 
computer programs in machine readable form; 
computer programs in machine readable form 
recorded on electronic media; computer programs in 
the field of design analysis; computer software 
(programs); computer software programs; computer 
programmes (programs) for printers.

ט"ז חשון תשע"ו - 65729/10/2015



 Owners

Name: Canva Pty Ltd

Address: 268 Devonshire St, SURRY HILLS NSW 2010, 
Australia

(Victoria, Australia Proprietary Limited Company)

ט"ז חשון תשע"ו - 65829/10/2015



Trade Mark No. 265669 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204675 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Address: Tuset, 10 7ª planta, E-08006 Barcelona, Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarette rolling paper, books of cigarette rolling 
paper; lighters for smokers; cigarette tubes, cigarette 
filters; 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)

Spain, 11/12/2013, No. 3102710 ספרד, 11/12/2013, מספר 3102710

Class: 34 סוג: 34

ט"ז חשון תשע"ו - 65929/10/2015



Trade Mark No. 265670 מספר סימן

Application Date 27/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204685 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MANUFACTURAS MUELA, S.A.

Address: Ctra. N. 420 KM 165.500, E-13440 Argamasilla 
de Calatrava (Ciudad Real), Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated hand tools and implements; cutlery, 
forks and spoons; side arms, other than firearms; 
safety razors; side arms (other than firearms), non-
electric can openers, oyster openers, stropping 
instruments, apparatus and tools for skinning 
animals; fullers (tools); hunting knives; forks and 
spoons; knives; axes; penknives; daggers; scissors.

ט"ז חשון תשע"ו - 66029/10/2015



Trade Mark No. 265672 מספר סימן

Application Date 31/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204698 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RHODIA OPERATIONS

Address: 25 rue de Clichy, F-75009 PARIS, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additives to motor fuel.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/11/2013, No. 13 4 049 308 צרפת, 22/11/2013, מספר 308 049 4 13

Class: 1 סוג: 1

ט"ז חשון תשע"ו - 66129/10/2015



Trade Mark No. 265674 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1204754 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Amulets; brooches [jewellery, jewelry (Am.)]; cuff 
links; badges of precious metal; works of art of 
precious metal; jewelry; necklaces [jewellery, jewelry 
(Am.)]; rings [jewellery, jewelry (Am.)]; boxes of 
precious metal; medals; coins; threads of precious 
metal [jewellery, jewelry (Am.)]; figurines [statuettes] 
of precious metal; jewelry cases [caskets].

Class: 16 סוג: 16

Posters; brochures; booklets; calendars; pictures; 
paintings [pictures], framed or unframed; catalogs; 
cards, in particular musical greeting cards, greeting 
cards, postcards; office stationery; printed matter; 
flyers, leaflets; photographs [printed]; labels, not of 
textile.

Class: 35 סוג: 35

Business management of performing artists; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
sales promotion for others; advertising.

Class: 41 סוג: 41

Publication of books; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; arranging and 
conducting of workshops [training]; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
symposiums; club services [entertainment or 
education].

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/05/2013, No. 2013716626 רוסיה, 14/05/2013, מספר 2013716626

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ט"ז חשון תשע"ו - 66229/10/2015



 Owners

Name: Silverstar Consulting Ltd

Address: Blake Building, Ground Floor, Suite 102, Corner 
Eyre & Hutson, Belize City, Belize

ט"ז חשון תשע"ו - 66329/10/2015



Trade Mark No. 265675 מספר סימן

Application Date 09/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1204776 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tesla Motors, Inc.

Address: 3500 Deer Creek Road, Palo Alto CA 94304, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, namely, t-shirts, shirts, jackets, 
hats; headgear, namely, sports hats, caps, sun 
visors.

Class: 36 סוג: 36

Providing financial services relating to automobiles, 
namely, automobile financing and lease-purchase 
financing; financing services for the purchase and 
leasing of motor vehicles; lease-purchase financing; 
credit services, namely, providing financing for motor 
vehicles; providing financial advice in the field of 
motor vehicles.

ט"ז חשון תשע"ו - 66429/10/2015



Trade Mark No. 265676 מספר סימן

Application Date 16/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1204780 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial affairs; real estate 
affairs including the sale, purchase and rental of real 
estate and vacation centers, accommodation 
agencies (real estate); real estate agencies; rental of 
real estate, especially apartments and houses; rental 
of offices (real estate); establishing real estate 
leasing agreements; real estate brokers; real estate 
appraisal; real estate management; apartment house 
management; consulting and information on real 
estate; real estate surety services (guarantees); 
investment of capital in the field of real estate; real 
estate transactions; financial evaluation (insurance, 
banking, real estate); real estate appraisals; real 
estate appraisal; real estate brokers; professional 
consulting in relation to finance and real estate; real 
estate appraisal; financial evaluation in the field of 
real estate, vacation insurance, travel; repatriation 
services for travelers in foreign countries (insurance); 
financing services for real estate; rental of 
apartments.

Class: 37 סוג: 37

Cleaning of buildings, disinfecting; rat exterminating; 
laundry in shops and at home; renovation of clothing; 
housekeeping at home; home maintenance services; 
home ironing; home gardening.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; coffee shops, 
cafeterias, canteens, fast-food restaurants and 
snackbars, self-service restaurants, restaurants, 
catering services; temporary accommodation; 
services provided by bars, coffee shops; hotel 
services; accommodation agencies (hotels, boarding 
houses); rental and reservation of temporary 
accommodation; hotels, boarding houses; hotel 
reservations; rental of meeting areas and rooms; 
accommodation agencies for vacation apartments, 
hotel rooms and apartments (real estate); holiday 
camp services (lodging).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/11/2013, No. 13/4.050.021 צרפת, 26/11/2013, מספר 13/4.050.021

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

ט"ז חשון תשע"ו - 66529/10/2015



 Owners

Name: Sweet Inn Lux Sarl

Address: 128, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 
Luxembourg, Luxembourg

Class: 43 סוג: 43

ט"ז חשון תשע"ו - 66629/10/2015



Trade Mark No. 265677 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204795 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, dark 
red and gray. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

(Suisse Société a Responsabilite Limitee)

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, 10/12/2013, No. 652548 שוויץ, 10/12/2013, מספר 652548

Class: 34 סוג: 34

ט"ז חשון תשע"ו - 66729/10/2015



Trade Mark No. 265678 מספר סימן

Application Date 10/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204797 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Coffee percolators, electric; electric coffee machines 
for household purposes; coffee machines, electric; 
electric coffee filters; electric tea, coffee and hot 
beverages making apparatus; coffee roasters.

Class: 29 סוג: 29

Milk beverages, milk predominating; milk and milk 
products.

Class: 30 סוג: 30

Coffee capsules containing coffee for brewing; 
coffee; tea; cocoa; sugar; barley coffee; caffeine-free 
coffee; coffee beverages with milk; chocolate 
beverages with milk; cocoa beverages with milk; 
coffee-based beverages containing milk; cocoa-
based beverages; chocolate-based beverages; 
coffee-based beverages; tea-based beverages; 
chocolate; artificial coffee; vegetal preparations for 
use as coffee substitutes; coffee flavorings 
[flavourings]; infusions, not medicinal; crushed 
barley; honey; flavored edible ice.

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

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

Italy, 10/07/2013, No. MO2013C000517 MO2013C000517 איטליה, 10/07/2013, מספר

Class: 11 סוג: 11

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

ט"ז חשון תשע"ו - 66829/10/2015



 Owners

Name: MITACA S.r.l.

Address: Via Vincenzo Monti, 30, Frazione Malvaglio, I-
20020 Robecchetto con Induno (MI), Italy

(Italy Limited liability company)

ט"ז חשון תשע"ו - 66929/10/2015



Trade Mark No. 265679 מספר סימן

Application Date 24/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204835 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Scotch & Soda B.V.

Address: Jacobus Spijkerdreef 20-24, NL-2132 PZ 
Hoofddorp, Netherlands

(The Netherlands Private limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for smart phones, mobile phones, tablets and 
laptops; spectacles and sunglasses.

Class: 35 סוג: 35

Retail services in the field of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, cases for smart 
phones, mobile phones, tablets and laptops, 
spectacles and sunglasses, clothing, footwear, 
headgear, precious metals and their alloys and 
goods manufactured or coated therewith, jewellery, 
trinkets, precious stones, horological and 
chronometric instruments and leather and imitations 
of leather and goods made of these products, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery; 
displaying, exhibiting and demonstrating the 
aforementioned goods to enable third parties to see 
and buy them; business services in the context of 
franchising and exploitation of retail businesses in the 
area of the aforementioned goods, including 
business organization, business economics, business 
administration and other such business consultancy, 
advertising, promotion and publicity, import and 
export; all the aforesaid services amongst others 
delivered through electronic channels, including 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)

Benelux, 03/09/2013, No. 1274478 בנלוקס, 03/09/2013, מספר 1274478

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

ט"ז חשון תשע"ו - 67029/10/2015



Trade Mark No. 265682 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204869 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FREEDOM

Address: Parc Valad,108 avenue Louis Roche, Bât. C, 
Hall 212, F-92230 GENNEVILLIERS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products, precious stones; 
timepieces and chronometric instruments; precious 
metals and their alloys; works of art of precious 
metal; jewelry cases [caskets]; boxes of precious 
metal; watch cases, bracelets, chains, springs or 
glasses; key rings [trinkets or fobs]; statues or 
figurines (statuettes) of precious metals; cases or 
presentation cases for timepieces; medals.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather; animal skins; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses 
(coin purses); bags; vanity cases (empty); collars or 
clothing for animals; net bags for shopping.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; 
hosiery; socks; bedroom slippers; beach, ski or 
sports footwear; underwear.

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

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

France, 07/11/2013, No. 13 4 045 408 צרפת, 07/11/2013, מספר 408 045 4 13

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט"ז חשון תשע"ו - 67129/10/2015



Trade Mark No. 265683 מספר סימן

Application Date 28/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204870 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon, F-63000 CLERMONT 
FERRAND, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels; 
treads for retreading tires; tracks for track 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)

France, 03/12/2013, No. 13/4051773 צרפת, 03/12/2013, מספר 13/4051773

Class: 12 סוג: 12

ט"ז חשון תשע"ו - 67229/10/2015



SN100C

Trade Mark No. 265684 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: NIHON SUPERIOR CO., LTD.

Address: 16-15, Esaka-cho 1-chome, Suita-shi, Osaka, 
564-0063, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Solder alloys; solder pastes; soldering wire of metal; 
solders in the form of washer, ring, pellet, powder, 
ribbon, ball, wire or bar; solder preforms made of 
metal.

סגסוגות הלחמה; משחות הלחמה; חוטי הלחמה ממתכת; 
חומרי הלחמה בצורה של דסקית, טבעת, כמוסה, אבקה, 
רצועה, כדור, חוט או מוט; חומרי הלחמה צורתיים העשויים 

ממתכת.                           

ט"ז חשון תשע"ו - 67329/10/2015



Trade Mark No. 265685 מספר סימן

Application Date 09/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204878 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic equipment for point-of sales (POS) 
systems, namely, point-of-sale terminals, bar code 
readers, optical readers, advertisement display 
monitors, keyboards, automatic cash drawers, 
printers, scanners, radio transmitters, radio receivers, 
computer hardware, and computer operating 
software.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of electronic 
equipment for point-of sales (POS) systems, namely, 
installation, maintenance and repair of point-of-sale 
terminals, bar code readers, optical readers, 
advertisement display monitors, keyboards, 
automatic cash drawers, printers, scanners, radio 
transmitters, radio receivers, and computer 
hardware; installation of computer hardware.

Class: 42 סוג: 42

Installation, maintenance and repair of electronic 
equipment for point-of sales (POS) systems, namely, 
installation, maintenance and repair of computer 
operating software; computer consultation services; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and 
software systems and retail POS equipment for 
others; installation 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)

U.S.A., 02/04/2014, No. 86239682 ארה"ב, 02/04/2014, מספר 86239682

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 67429/10/2015



 Owners

Name: Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Address: 3039 Cornwallis Road, Building 307, Research 
Triangle Park NC 27709, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ט"ז חשון תשע"ו - 67529/10/2015



CANOPY

Trade Mark No. 265686 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 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: 41 סוג: 41

Live entertainment and musical entertainment 
services; nightclub services; health and leisure club 
services; provision of sport, leisure and recreational 
facilities; arranging and conducting of functions, 
conferences, conventions, exhibitions, seminars and 
meetings; theatre, opera and concert ticket 
reservations.

שירותי בידור חי ובידור מוזיקלי; שירותי מועדון לילה; שירותי 
מועדון בריאות ופנאי; אספקת מתקני ספורט, פנאי ונופש; ארגון 

ועריכה של הפעלות, כנסים, ועידות, תערוכות, סמינרים 
ופגישות; הזמנות כרטיסי תיאטרון, אופרה וקונצרט.                 
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary accommodation; reservations 
(temporary accommodation); hotel, motel, bar, cafe, 
restaurant, banqueting and catering services; rental 
of rooms for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings.

השכרה של מגורים זמניים; הזמנות (מגורים זמניים); שירותי 
בית מלון, אכסניה, בר, קפה, מסעדנות, הסעדה וקייטרינג; 
השכרה של חדרים לקיום הפעלות, 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 חשון תשע"ו - 67629/10/2015



Trade Mark No. 265687 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204887 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medtronic, Inc.

Address: 710 Medtronic Parkway,,LC 340, Minneapolis 
MN 55432-5604, U.S.A.

(Minnesota, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, implantable 
neurostimulator and component parts and fittings 
therefor.

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

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

U.S.A., 11/03/2014, No. 86217882 ארה"ב, 11/03/2014, מספר 86217882

Class: 10 סוג: 10

ט"ז חשון תשע"ו - 67729/10/2015



Trade Mark No. 265688 מספר סימן

Application Date 04/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204909 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: alimex Metallhandelsgesellschaft mbH

Address: Karl-Arnold-Straße 14-16, 47877 Willich, 
Germany

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminum; castings, foils, powder, and rolled, drawn 
or extruded semi-finished articles of aluminum or its 
alloys; bindings of metal, especially of aluminum or 
its alloys; slabs of metal, especially of aluminum or its 
alloys; moldings of metal, especially of aluminum or 
its alloys; alloys of common metal; goods of common 
metal, especially of aluminum or its alloys, as far as 
not included in other classes.

Class: 40 סוג: 40

Fabrication and finishing services of metal and metal 
products, especially hardening, plating, refining, 
laminating, cutting and sawing; heat treatment of 
metals; electro and metal coating; metal casting; 
metal fabrication.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/02/2014, No. 012558342 האיחוד האירופי, 03/02/2014, מספר 012558342

Class: 6 סוג: 6

Class: 40 סוג: 40

ט"ז חשון תשע"ו - 67829/10/2015



Trade Mark No. 265692 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205001 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game programs (including downloadable 
software); game programs for cell phones (including 
downloadable software); game programs for 
smartphones (including downloadable software); 
game programs for handheld terminals (including 
downloadable software); programs for home video 
game machines (including downloadable software); 
electronic circuits, magnetic cards, CD-ROMs, DVD-
ROMs, cartridges and other carriers recorded with 
programs for home video game machines; programs 
for portable games with liquid crystal displays 
(including downloadable software); electronic circuits, 
magnetic cards, CD-ROMs, DVD-ROMs, cartridges 
and other carriers recorded with programs for 
portable games with liquid crystal displays.

Class: 41 סוג: 41

Information relating to game services provided on-
line from a computer network; information relating to 
game services provided on-line from a cell phone 
network; information relating to game services 
provided on-line from a smartphone network; 
information relating to game services provided on-
line from a handheld terminal network; information 
relating to game services provided on-line from a 
home video game machine network; information 
relating to game services provided on-line from a 
portable game with liquid crystal displays network; 
game services provided on-line from a computer 
network; game services provided on-line from a cell 
phone network; game services provided on-line from 
a smartphone network; game services provided on-
line from a handheld terminal network; game services 
provided on-line from a portable game with liquid 
crystal displays network; game services for home 
video game machines provided on-line from 
telecommunications networks.

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

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

Japan, 29/01/2014, No. 2014-006018 יפן, 29/01/2014, מספר 2014-006018

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

ט"ז חשון תשע"ו - 67929/10/2015



 Owners

Name: GungHo Online Entertainment, Inc.

Address: Sumitomo Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan

(Japan Corporation)

ט"ז חשון תשע"ו - 68029/10/2015



Trade Mark No. 265693 מספר סימן

Application Date 02/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205010 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tendyron Corporation

Address: RM1810, FL16, Tower B,No. 38 Xue Qing 
Road, Haidian District, Beijing, People's Republic of 
China

(People's Republic of China Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus; identity cards, magnetic; 
computers; computer software, recorded; computer 
programs [downloadable software]; readers [data 
processing equipment]; smart cards [integrated 
circuit cards]; computer peripheral devices; couplers 
[data processing equipment]; automated teller 
machines [ATM].

ט"ז חשון תשע"ו - 68129/10/2015



Trade Mark No. 265694 מספר סימן

Application Date 07/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205046 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARTIER INTERNATIONAL AG

Address: Hinterbergstrasse 22,Postfach 61, CH-6312 
Steinhausen, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products; precious stones; precious 
metals and their alloys; pearls; cuff links; tie clips; 
rings; bracelets; earrings; necklaces; broaches; 
charms; key rings of precious metal; works of art of 
precious metal; jewelry cases [caskets]; boxes of 
precious metal; timepieces and chronometric 
instruments; watches; chronometers; watch and 
clock movements, wall clocks; small clocks; cases; 
watch straps; watch chains and springs or glasses; 
key rings [trinkets or fobs]; statues or figurines 
(statuettes) of precious metals; cases or presentation 
cases for timepieces; medals; jewelry for computers; 
jewelry for bags; coins.

ט"ז חשון תשע"ו - 68229/10/2015



Trade Mark No. 265696 מספר סימן

Application Date 05/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205065 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ophthalmic lenses; spectacle lenses; spectacle 
lenses, namely plastic lenses, mineral lenses, 
corrective lenses, progressive lenses, lenses for 
sunglasses, polarized lenses, filtering lenses, tinted 
lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
anti-reflective lenses, semi-finished lenses; blanks for 
spectacle lenses; semi-finished blanks for spectacle 
lenses; downloadable electronic publications in the 
field of optics and ophthalmic optics; downloadable 
electronic information guides and documents in the 
field of optics and ophthalmic optics; quality 
certificates for spectacle lenses and ophthalmic 
lenses, in downloadable electronic form.

Class: 42 סוג: 42

Development and drafting of specifications and 
technical documentation relating to the features of 
spectacle lenses, ophthalmic lenses and eyewear, 
and to the labeling of said goods; technical advice 
relating to the features of spectacle lenses, 
ophthalmic lenses and eyewear, and to the labeling 
of said goods; certification services for spectacle 
lenses and ophthalmic lenses, namely quality control 
of spectacle lenses and ophthalmic lenses; drawing 
up of analysis reports and certification documents 
with regard to the quality of spectacle lenses and 
ophthalmic lenses; quality assessment and testing 
services for spectacle lenses and ophthalmic lenses; 
information on the certification of spectacle lenses 
and ophthalmic lenses.

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

ט"ז חשון תשע"ו - 68329/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Yellow (Pantone 
116C; cyan 0%, magenta 14%, yellow 100%, black 
0%), blue-mauve (Pantone 272C; cyan 61%, 
magenta 56%, yellow 0%) and white; the three 
aforesaid colors and the combination thereof are 
claimed as distinctive features of the mark. as shown 
in the mark.

 Owners

Name: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE)

Address: 147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE 
PONT, France

(FRANCE société aonyme)

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

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

France, 13/01/2014, No. 144060261 צרפת, 13/01/2014, מספר 144060261

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 68429/10/2015



Trade Mark No. 265697 מספר סימן

Application Date 05/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205067 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ophthalmic lenses; spectacle lenses; spectacle 
lenses, namely: plastic lenses, mineral lenses, 
corrective lenses, progressive lenses, lenses for 
sunglasses, polarized lenses, filtering lenses, tinted 
lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
anti-reflective lenses, semi-finished lenses; blanks for 
spectacle lenses; semi-finished blanks for spectacle 
lenses; downloadable electronic publications in the 
field of optics and ophthalmic optics; downloadable 
electronic information guides and documents in the 
field of optics and ophthalmic optics; quality 
certificates for spectacle lenses and ophthalmic 
lenses, in downloadable electronic form.

Class: 42 סוג: 42

Development and drafting of specifications and 
technical documentation relating to the features of 
spectacle lenses, ophthalmic lenses and eyewear, 
and to the labeling of said goods; technical advice 
relating to the features of spectacle lenses, 
ophthalmic lenses and eyewear, and to the labeling 
of said goods; certification services for spectacle 
lenses and ophthalmic lenses, namely quality control 
of spectacle lenses and ophthalmic lenses; drawing 
up of analysis reports and certification documents 
with regard to the quality of spectacle lenses and 
ophthalmic lenses; quality assessment and testing 
services for spectacle lenses and ophthalmic lenses; 
information on the certification of spectacle lenses 
and ophthalmic lenses.

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

ט"ז חשון תשע"ו - 68529/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Yellow (Pantone 
116C; cyan 0%, magenta 14%, yellow 100%, black 
0%), blue-mauve (Pantone 272C; cyan 6%, magenta 
56%, yellow 0%, black 0%) and white; the three 
aforesaid colors and the combination thereof are 
claimed as distinctive features of the mark. as shown 
in the mark.

 Owners

Name: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE)

Address: 147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE 
PONT, France

(FRANCE Société anonyme)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/11/2013, No. 134049293 צרפת, 22/11/2013, מספר 134049293

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 68629/10/2015



Trade Mark No. 265698 מספר סימן

Application Date 05/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205068 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ophthalmic lenses; spectacle lenses; spectacle 
lenses, namely plastic lenses, mineral lenses, 
corrective lenses, progressive lenses, lenses for 
sunglasses, polarized lenses, filtering lenses, tinted 
lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
anti-reflective lenses, semi-finished lenses; blanks for 
spectacle lenses; semi-finished blanks for spectacle 
lenses; downloadable electronic publications in the 
field of optics and ophthalmic optics; downloadable 
electronic information guides and documents in the 
field of optics and ophthalmic optics; quality 
certificates for spectacle lenses and ophthalmic 
lenses, in downloadable electronic form.

Class: 42 סוג: 42

Development and drafting of specifications and 
technical documentation relating to the features of 
spectacle lenses, ophthalmic lenses and eyewear, 
and to the labeling of said goods; technical advice 
relating to the features of spectacle lenses, 
ophthalmic lenses and eyewear, and to the labeling 
of said goods; certification services for spectacle 
lenses and ophthalmic lenses, namely quality control 
of spectacle lenses and ophthalmic lenses; drawing 
up of analysis reports and certification documents 
with regard to the quality of spectacle lenses and 
ophthalmic lenses; quality assessment and testing 
services for spectacle lenses and ophthalmic lenses; 
information on the certification of spectacle lenses 
and ophthalmic lenses.

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

ט"ז חשון תשע"ו - 68729/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Yellow (Pantone 
116C; cyan 0%, magenta 14%, yellow 100%, black 
0%), blue-mauve (Pantone 272C; cyan 61%, 
magenta 56%, yellow 0%, black 0%) and white; the 
three aforesaid colors and the combination thereof 
are claimed as distinctive features of the mark. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE)

Address: 147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE 
PONT, France

(France Société Anonyme)

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

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

France, 13/01/2014, No. 144060277 צרפת, 13/01/2014, מספר 144060277

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 68829/10/2015



Trade Mark No. 265699 מספר סימן

Application Date 05/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205069 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ophthalmic lenses; spectacle lenses; spectacle 
lenses, namely plastic lenses, mineral lenses, 
corrective lenses, progressive lenses, lenses for 
sunglasses, polarized lenses, filtering lenses, tinted 
lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
anti-reflective lenses, semi-finished lenses; blanks for 
spectacle lenses; semi-finished blanks for spectacle 
lenses; downloadable electronic publications in the 
field of optics and ophthalmic optics; downloadable 
electronic information guides and documents in the 
field of optics and ophthalmic optics; quality 
certificates for spectacle lenses and ophthalmic 
lenses, in downloadable electronic form.

Class: 42 סוג: 42

Development and drafting of specifications and 
technical documentation relating to the features of 
spectacle lenses, ophthalmic lenses and eyewear, 
and to the labeling of said goods; technical advice 
relating to the features of spectacle lenses, 
ophthalmic lenses and eyewear, and to the labeling 
of said goods; certification services for spectacle 
lenses and ophthalmic lenses, namely quality control 
of spectacle lenses and ophthalmic lenses; drawing 
up of analysis reports and certification documents 
with regard to the quality of spectacle lenses and 
ophthalmic lenses; quality assessment and testing 
services for spectacle lenses and ophthalmic lenses; 
information on the certification of spectacle lenses 
and ophthalmic lenses.

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 חשון תשע"ו - 68929/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Yellow (Pantone 
116C; cyan 0%, magenta 14%, yellow 100%, black 
0%), blue-mauve (Pantone 272C; cyan 61%, 
magenta 56%, yellow 0%, black 0%) and white; the 
three aforesaid colors and the combination thereof 
are claimed as distinctive features of the mark. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE)

Address: 147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE 
PONT, France

(France Société Anonyme)

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

France, 13/01/2014, No. 144060270 צרפת, 13/01/2014, מספר 144060270

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 69029/10/2015



Trade Mark No. 265701 מספר סימן

Application Date 28/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205082 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Address: 352 Knotter Drive, Cheshire, CT 06410, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the metabolic system.

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

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

U.S.A., 30/10/2013, No. 86105487 ארה"ב, 30/10/2013, מספר 86105487

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 69129/10/2015



Trade Mark No. 265703 מספר סימן

Application Date 24/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205138 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for smart phones, mobile phones, tablets and 
laptops; spectacles and sunglasses.

Class: 35 סוג: 35

Retail services in the field of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, cases for smart 
phones, mobile phones, tablets and laptops, 
spectacles and sunglasses, clothing, footwear, 
headgear, precious metals and their alloys and 
goods manufactured or coated therewith, jewellery, 
trinkets, precious stones, horological and 
chronometric instruments and leather and imitations 
of leather and goods made of these products, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery; 
displaying, exhibiting and demonstrating the 
aforementioned goods to enable third parties to see 
and buy them; business services in the context of 
franchising and exploitation of retail businesses in the 
area of the aforementioned goods, including 
business organization, business economics, business 
administration and other such business consultancy, 
advertising, promotion and publicity, import and 
export; all the aforesaid services amongst others 
delivered through electronic channels, including 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)

Benelux, 03/09/2013, No. 1274475 בנלוקס, 03/09/2013, מספר 1274475

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

ט"ז חשון תשע"ו - 69229/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a sewing machine.

 Owners

Name: Scotch & Soda B.V.

Address: Jacobus Spijkerdreef 20-24, NL-2132 PZ 
Hoofddorp, Netherlands

(The Netherlands Private limited liability company)

ט"ז חשון תשע"ו - 69329/10/2015



Trade Mark No. 265706 מספר סימן

Application Date 15/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205158 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coty Germany GmbH

Address: Fort Malakoff Park,,Rheinstrasse 4E, 55116 
MAINZ, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; cosmetics; essential oils; soaps and hair 
lotions.

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

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

Germany, 12/12/2013, No. 30 2013 068 594.6/03 גרמניה, 12/12/2013, מספר 594.6/03 068 2013 30

Class: 3 סוג: 3

ט"ז חשון תשע"ו - 69429/10/2015



Trade Mark No. 265708 מספר סימן

Application Date 01/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205160 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vergara, Sofia

Address: 3470 NW 82nd Ave Suite 670, c/o Latin World 
Entertainment, Doral FL 33122, U.S.A.

(Colombia Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Fragrances and perfume; non-medicated skin care 
preparations, namely, body lotion, body wash, body 
spray, body oil, bath salts, bubble bath, bath oil; 
cosmetics; hair lotions; hair color; hair sprays; non-
medicated hair treatment preparations for cosmetic 
purposes; skin and facial moisturizers; facial 
cleansers; facial toners; home fragrances.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86123014 ארה"ב, 19/11/2013, מספר 86123014

Class: 3 סוג: 3

ט"ז חשון תשע"ו - 69529/10/2015



Trade Mark No. 265709 מספר סימן

Application Date 21/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0175989 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: August Storck KG

Address: Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany

(Germany Limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Jellied fruit and fruit jellies.

Class: 30 סוג: 30

Cocoa and cocoa goods, namely chocolate masses 
and toppings; cocoa extracts for food, chocolate and 
chocolate products, sugar confectionery, 
confectionery and pastry goods, marzipan, pasta for 
cooking and filling, pastries that keep, fruit cakes, 
biscuits, ice cream, fruit ice.

ט"ז חשון תשע"ו - 69629/10/2015



Trade Mark No. 265711 מספר סימן

Application Date 13/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0661817 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Continental Barum s.r.o.

Address: Objízdná 1628, CZ-765 02 Otrokovice, Czech 
Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Pneumatic tires, inner tubes and tires for wheels.

Class: 37 סוג: 37

Repair and replacement of tires.

ט"ז חשון תשע"ו - 69729/10/2015



Trade Mark No. 265712 מספר סימן

Application Date 25/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0747061 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: smartfiber AG

Address: Breitscheidstr. 154, 07407 Rudolstadt, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Fibers, in particular cellulose fibers, plastic fibers and 
fibers made of natural and/or biodegradable 
polymers, in particular in the form of staple fibers and 
in particular by using alga-containing additives.

Class: 24 סוג: 24

Woven textile fabrics and textile goods (included in 
this class), fleeces.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט"ז חשון תשע"ו - 69829/10/2015



Trade Mark No. 265714 מספר סימן

Application Date 14/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0779883 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Continental Reifen Deutschland GmbH

Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, 
Germany

(Germany joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle tires, rims, tubes and parts therefor, complete 
wheels, solid tires.

ט"ז חשון תשע"ו - 69929/10/2015



Trade Mark No. 265716 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0894877 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KASTAS SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJILERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Address: 10001 Sokak No 19, A.O.S.B., ÇIGLI / IZMIR, 
Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal.

ט"ז חשון תשע"ו - 70029/10/2015



Trade Mark No. 265717 מספר סימן

Application Date 21/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0943962 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement, including air transport; boat rental; 
booking of seats for travel; travel reservation; 
transport reservation; towing; vehicle towing; water 
distribution; message delivery; parcel delivery; 
delivery of goods; delivery of goods by mail order; 
launching of satellites for others; transportation 
information; storage information; arranging of cruises; 
arranging of tours; hauling; carting; transport and 
storage of trash; transporting furniture; removal 
services; barge transport; ferry-boat transport; 
transport of travelers; freight; armored-car transport; 
bus transport; car transport; boat transport; railway 
transport; marine transport; passenger transport; 
river transport; porterage; refloating of ships; 
shipbrokerage; transport brokerage; freight 
brokerage; operating canal locks; car rental; truck 
rental; rental of diving bells; rental of diving suits; 
rental of motor racing cars; rental of wheelchairs; 
rental of storage containers; horse rental; coach 
rental; frozen-food locker rental; vehicle rental; 
stevedoring; unloading cargo; electricity distribution; 
distribution of energy; delivery of newspapers; 
packaging of goods; ambulance transport; garage 
rental; rental of vehicle roof racks; rental of 
warehouses; ice-breaking; piloting; water supplying; 
escorting of travelers; underwater salvage; salvage of 
ships; taxi transport; streetcar transport; transport by 
pipeline; rescue operations (transport); wrapping of 
goods; car parking; chauffeur services; pleasure boat 
transport; courier services (messages or 
merchandise); salvaging; tourist offices (except for 
hotel reservation); freighting; storage of 
electronically-stored data or documents; boat 
storage; storage of goods; storage; sightseeing; 
freight forwarding; location of freight-cars by 
computer.

ט"ז חשון תשע"ו - 70129/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White, dark blue, 
red and orange. as shown in the mark.

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

 Owners

Name: Joint Stock Company "Aeroflot-Russian 
Airlines"

Address: house 10, Arbat Street, RU-119002 Moscow, 
Russian Federation

(Russian Federation open joint stock company)

ט"ז חשון תשע"ו - 70229/10/2015



Trade Mark No. 265718 מספר סימן

Application Date 19/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1000315 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Skyventure International (UK) Ltd.

Address: 5 Deansway, Worcester WR1 2JG, United 
Kingdom

UK Private limited company

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Amusement park rides, namely, tunnels with forced 
air used to simulate skydiving.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing facilities 
for engaging in simulated skydiving.

ט"ז חשון תשע"ו - 70329/10/2015



Trade Mark No. 265724 מספר סימן

Application Date 17/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1130468 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TYCO FIRE & SECURITY GMBH

Address: Victor von Bruns-Strasse 21, CH-8212 
Neuhausen am Rheinfall, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fire fighting chemicals, namely, fire extinguishing 
foam and fire extinguishing compositions.

ט"ז חשון תשע"ו - 70429/10/2015



Trade Mark No. 265728 מספר סימן

Application Date 08/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Canada Goose Inc.

Address: 250 Bowie Avenue, Toronto, Ontario, M6E 4Y2, 
Canada, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

ט"ז חשון תשע"ו - 70529/10/2015



okka

Trade Mark No. 265731 מספר סימן

Application Date 08/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Otakcılar Cad. No:78 Kat:1 B Blok No:B1b, 
Istanbul, 34050, Eyup, Turkey

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Coffee roasters; coffee brewers, electric; coffee 
machines, electric; coffee makers, electric; coffee 
percolators, electric; coffee pots, electric; coffee urns, 
electric; electric coffee brewers; electric coffee 
machines; electric coffee makers; electric coffee 
percolators; electric coffee pots; electric coffee urns; 
electric coffee machines for household purposes; 
electric coffee machines for household use; electric 
coffee makers for household purposes; electric 
coffee makers for household use; electric tea and 
coffee makers; electric tea and coffee making 
apparatus.

קוליי קפה; מבשלות קפה, חשמלי; מכונות קפה, חשמלי; מכונה 
קפה, חשמלי;  פרקולטורי קפה, חשמלי; סירי קפה, חשמלי; 
כדים קפה, חשמלי; מבשלות קפה חשמליות; מכונות קפה 
חשמליות; מכונת קפה חשמלית; פרקולטורי קפה חשמליים; 
סירי קפה חשמליים; כדים קפה חשמליים; מכונות קפה 

חשמליות למטרות ביתיות; מכונות קפה חשמליות לשימוש 
ביתי; מכונת קפה חשמלית למטרות ביתיות; מכונת קפה 
חשמלית לשימוש ביתי; מכונה חשמלית לתה וקפה; מכונה 

ואביזרים להכנת תה וקפה.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 21 סוג: 21

Coffeepots, non-electric; coffee filters, non-electric; 
coffee grinders, hand-operated; coffee percolators, 
non-electric; coffee services [tableware]; cups.

קנקני קפה, לא חשמלי; מסנני קפה, לא חשמלי; מטחנות קפה, 
מופעל ביד ; פרקולטור קפה, לא חשמלי; מערכות קפה [כלי 

שולחן]; כוסות.                                                                 
        

ט"ז חשון תשע"ו - 70629/10/2015



Trade Mark No. 265738 מספר סימן

Application Date 08/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sazerac Company, Inc. 

Address: 3850 N. Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, 
LOUISIANA 70002, U.S.A.

a Louisiana 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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers). משקאות אלכוהוליים (מלבד בירות).         

ט"ז חשון תשע"ו - 70729/10/2015



ZINGARA

Trade Mark No. 265739 מספר סימן

Application Date 08/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: JEANADE, S.A. DE C.V.

Address: Av. Vasco de Quiroga # 3880, Piso 1, Col., 
Santa Fe, D.F. C.P., 05348, Mexico

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Swimsuits, bikinis, thongs, bathing suits, bathrobes, 
sarongs, shorts bathing; dresses, shirts, skirts, pants, 
lingerie, sportswear, hats, sandals, scarves, 
bandanas [scarves] pajamas; all included in class 25

בגדי ים, ביקיני, חוטיני, בגדי רחצה, חלוקי רחצה, סרונג, 
מכנסים קצרים לרחצה; שמלות, חולצות, חצאיות, מכנסיים, 
הלבשה תחתונה, בגדי ספורט, כובעים, סנדלים, צעיפים, 

בנדנות [צעיפים] פיג'מה; הנכללים כולם בסוג 25                 

ט"ז חשון תשע"ו - 70829/10/2015



Trade Mark No. 265760 מספר סימן

Application Date 10/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: National Tuberous Sclerosis Association, Inc.

Address: 801 Roeder Road, Suite 750, Silver Spring, 
20910, Maryland, 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: 35 סוג: 35

Charitable services, namely, coordinating a family 
network by preparing mailing lists of families for 
exchange of information on tuberous sclerosis.

שירותי נדבנות, דהיינו, תיאום של רשת משפחות על ידי הכנת 
רשימות תפוצה בדואר של משפחות לשם החלפת מידע בנושא 

                   .(tuberous sclerosis) טרשת גבשושית

Class: 36 סוג: 36

Charitable fund raising in connection with funding 
research, public and professional education and 
coordination of a national family network; charitable 
services, namely, providing funding for and accepting 
and administering monetary charitable contributions 
for scientific research for the cure of tuberous 
sclerosis

התרמות למטרות נדבנות בהקשר למימון מחקרים, חינוך 
ציבורי ומקצועי ותיאום של רשת משפחות ארצית; שירותי 
נדבנות, דהיינו, אספקת מימון עבור, וקבלה וניהול של כספי 

תרומות נדבנות לשם מחקרים מדעיים למציאת תרופה לטרשת 
גבשושית.                                                                       
                                                                                    

                                                            

Class: 38 סוג: 38

Coordinating a family network by providing data 
communication by electronic mail and electronic 
transmission of messages and data among computer 
users for families concerned about tuberous sclerosis 
and for exchanging scientific information

תיאום של רשת משפחות על ידי אספקה של תקשורת נתונים 
דרך דואר אלקטרוני ושידור אלקטרוני של הודעות ונתונים בין 
משתמשי מחשבים למשפחות שעניינן טרשת גבשושית ולשם 
החלפת מידע מדעי.                                                         
                                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 70929/10/2015



דניה סיבוס - בונים בחוכמה

Trade Mark No. 265761 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danya Cebus Ltd. שם: דניה סיבוס בע"מ

Address: Jonathan Netanyahu 1c, Or Yehuda, 60376, 
Israel

כתובת : יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה, 60376, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer Bachar Chen Well Orion & Co.

Address: 3 Daniel Frisch St. Floor 9, Tel Aviv, 6473104, 
Israel

שם: פישר בכר חן וול אוריון ושות'

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 6473104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Real estate business management; all included in 
class 35

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; הנכללים בסוג 35.                    
            

Class: 36 סוג: 36

Management of real estate projects, including 
commercial projects, industrial sites, apartment 
buildings, office buildings, retail stores, complexes of 
buildings, entertainment venues, shopping centers, 
etc.;investment in real estate; assets management; 
all included in class 36

ניהול פרויקטים של נדל"ן, לרבות של פרויקטים מסחריים, 
אתרים תעשייתיים, בנייני מגורים, בנייני משרדים, בתי מסחר 
קמעונאים, מכלולי בניינים, מקומות בידור, מרכזי קניות וכיוצא 
באלו; השקעות בנדל"ן; ניהול נכסים; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    

                          

Class: 37 סוג: 37

Constructions and supervision on construction of 
building and building projects, including complexes - 
buildings, houses, urban housing, commercial 
buildings, shopping centers, office buildings, parking 
structures, etc.; all included in class 37. 

בנייה ופיקוח על בנייה של מבנים ופרויקטים של בניה, לרבות 
מכלולי-בניינים, בתי מגורים, שיכונים עירוניים, בנינים 

מסחריים, מרכזי קניות, בנייני משרדים, מבני חנייה וכיוצא 
באלה; הנכללים כולם בסוג 37.                                           

                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 71029/10/2015



Danya Cebus - Smart Construction

Trade Mark No. 265762 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danya Cebus Ltd. שם: דניה סיבוס בע"מ

Address: Jonathan Netanyahu 1c, Or Yehuda, 60376, 
Israel

כתובת : יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה, 60376, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer Bachar Chen Well Orion & Co.

Address: 3 Daniel Frisch St. Floor 9, Tel Aviv, 6473104, 
Israel

שם: פישר בכר חן וול אוריון ושות'

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 6473104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Real estate business management; all included in 
class 35

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; הנכללים בסוג 35.                    
            

Class: 36 סוג: 36

Management of real estate projects, including 
commercial projects, industrial sites, apartment 
buildings, office buildings, retail stores, complexes of 
buildings, entertainment venues, shopping centers, 
etc.;investment in real estate; assets management; 
all included in class 36

ניהול פרויקטים של נדל"ן, לרבות של פרויקטים מסחריים, 
אתרים תעשייתיים, בנייני מגורים, בנייני משרדים, בתי מסחר 
קמעונאים, מכלולי בניינים, מקומות בידור, מרכזי קניות וכיוצא 
באלו; השקעות בנדל"ן; ניהול נכסים; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    

                          

Class: 37 סוג: 37

Constructions and supervision on construction of 
building and building projects, including complexes - 
buildings, houses, urban housing, commercial 
buildings, shopping centers, office buildings, parking 
structures, etc.; all included in class 37. 

בנייה ופיקוח על בנייה של מבנים ופרויקטים של בניה, לרבות 
מכלולי-בניינים, בתי מגורים, שיכונים עירוניים, בנינים 

מסחריים, מרכזי קניות, בנייני משרדים, מבני חנייה וכיוצא 
באלה; הנכללים כולם בסוג 37.                                           

                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 71129/10/2015



Trade Mark No. 265763 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danya Cebus Ltd. שם: דניה סיבוס בע"מ

Address: Jonathan Netanyahu 1c, Or Yehuda, 60376, 
Israel

כתובת : יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה, 60376, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer Bachar Chen Well Orion & Co.

Address: 3 Daniel Frisch St. Floor 9, Tel Aviv, 6473104, 
Israel

שם: פישר בכר חן וול אוריון ושות'

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 6473104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Real estate business management; all included in 
class 35

ניהול עסקים בתחום הנדל"ן; הנכללים בסוג 35.                    
            

Class: 36 סוג: 36

Management of real estate projects, including 
commercial projects, industrial sites, apartment 
buildings, office buildings, retail stores, complexes of 
buildings, entertainment venues, shopping centers, 
etc.;investment in real estate; assets management; 
all included in class 36

ניהול פרויקטים של נדל"ן, לרבות של פרויקטים מסחריים, 
אתרים תעשייתיים, בנייני מגורים, בנייני משרדים, בתי מסחר 
קמעונאים, מכלולי בניינים, מקומות בידור, מרכזי קניות וכיוצא 
באלו; השקעות בנדל"ן; ניהול נכסים; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    

                          

Class: 37 סוג: 37

Constructions and supervision on construction of 
building and building projects, including complexes - 
buildings, houses, urban housing, commercial 
buildings, shopping centers, office buildings, parking 
structures, etc.; all included in class 37. 

בנייה ופיקוח על בנייה של מבנים ופרויקטים של בניה, לרבות 
מכלולי-בניינים, בתי מגורים, שיכונים עירוניים, בנינים 

מסחריים, מרכזי קניות, בנייני משרדים, מבני חנייה וכיוצא 
באלה; הנכללים כולם בסוג 37.                                           
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C-HR

Trade Mark No. 265768 מספר סימן

Application Date 10/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

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

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

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 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: 12 סוג: 12

Automobiles and structural parts thereof. מכוניות וחלקי מבנה שלהן.                                   
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DELTA ONE

Trade Mark No. 265775 מספר סימן

Application Date 10/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Delta Air Lines, Inc.

Address: 1030 Delta Boulevard,, Atlanta, Georgia, 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: 39 סוג: 39

Air transportation services; air transportation services 
featuring a frequent flier bonus program; 
transportation services, namely, providing a 
specialized priority airline service with reservation 
services, enhanced airport ticketing processing, 
priority check-in, gate handling and aircraft boarding 
services, enhanced seating accommodations, 
enhanced personal space, computer connections and 
expanded meal services for passengers; delivery of 
goods by air and land; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services 
and travel ticket reservations; all included in class 39

שירותי תחבורה אווירית; שירותי תחבורה אווירית המציעים 
תוכנית הטבה לנוסע מתמיד; שירותי תחבורה, במיוחד, 
אספקת שירות תעופה מועדף ומיוחד בעל שירותי הזמנה, 

תהליך כרטוס משופר בשדה התעופה, עדיפות בביצוע צ'ק אין, 
שירותי טיפול בשער ובמטוס, התאמת מקומות ישיבה 

משופרים, מרחב אישי משופר, חיבורי מחשב ושירותי מזון 
מורחבים עבור נוסעים; שליחה של סחורות באמצעות האוויר 
והיבשה; אספקת מסד נתונים ממוחשב ומקוון בתחום שירותי 
מידע לגבי נסיעות והזמנת כרטיסי נסיעה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 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)

U.S.A., 14/03/2014, No. 86/221792 ארה"ב, 14/03/2014, מספר 86/221792

Class: 39 סוג: 39
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Trade Mark No. 265776 מספר סימן

Application Date 10/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Delta Air Lines, Inc.

Address: 1030 Delta Boulevard,, Atlanta, Georgia, 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: 39 סוג: 39

Air transportation services; air transportation services 
featuring a frequent flier bonus program; 
transportation services, namely, providing a 
specialized priority airline service with reservation 
services, enhanced airport ticketing processing, 
priority check-in, gate handling and aircraft boarding 
services, enhanced seating accommodations, 
enhanced personal space, computer connections and 
expanded meal services for passengers; delivery of 
goods by air and land; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services 
and travel ticket reservations; all included in class 39

שירותי תחבורה אווירית; שירותי תחבורה אווירית המציעים 
תוכנית הטבה לנוסע מתמיד; שירותי תחבורה, במיוחד, 
אספקת שירות תעופה מועדף ומיוחד בעל שירותי הזמנה, 

תהליך כרטוס משופר בשדה התעופה, עדיפות בביצוע צ'ק אין, 
שירותי טיפול בשער ובמטוס, התאמת מקומות ישיבה 

משופרים, מרחב אישי משופר, חיבורי מחשב ושירותי מזון 
מורחבים עבור נוסעים; שליחה של סחורות באמצעות האוויר 
והיבשה; אספקת מסד נתונים ממוחשב ומקוון בתחום שירותי 
מידע לגבי נסיעות והזמנת כרטיסי נסיעה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 39
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MASTISEAL

Trade Mark No. 265781 מספר סימן

Application Date 11/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: CROSS VETPHARM GROUP LIMITED

Address: Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, Ireland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary non-antibiotic agents for use in the 
treatment of dry cow symptoms; mineral-oil based 
injectable preparations for use in the treatment of dry 
cow symptoms; all included in class 05.                       
  

מרכיבים לא-אנטיביוטיים לשימוש בטיפול בסימפטומים של 
פרה שאינה נותנת חלב (DRY COW); תכשירים מבוססי 

שמן-מינראלי הניתנים להזרקה לשימוש בטיפול בסימפטומים 
של פרה שאינה נותנת חלב (DRY COW); הנכללים כולם 

בסוג 05.
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אוקה

Trade Mark No. 265796 מספר סימן

Application Date 12/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Otakcılar Cad. No:78 Kat:1 B Blok No:B1b, 
Istanbul, 34050, Eyup, Turkey

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67021, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Coffee roasters; coffee brewers, electric; coffee 
machines, electric; coffee makers, electric; coffee 
percolators, electric; coffee pots, electric; coffee urns, 
electric; electric coffee brewers; electric coffee 
machines; electric coffee makers; electric coffee 
percolators; electric coffee pots; electric coffee urns; 
electric coffee machines for household purposes; 
electric coffee machines for household use; electric 
coffee makers for household purposes; electric 
coffee makers for household use; electric tea and 
coffee makers; electric tea and coffee making 
apparatus.

קוליי קפה; מבשלות קפה, חשמלי; מכונות קפה, חשמלי; מכונה 
קפה, חשמלי;  פרקולטורי קפה, חשמלי; סירי קפה, חשמלי; 
כדים קפה, חשמלי; מבשלות קפה חשמליות; מכונות קפה 
חשמליות; מכונת קפה חשמלית; פרקולטורי קפה חשמליים; 
סירי קפה חשמליים; כדים קפה חשמליים; מכונות קפה 

חשמליות למטרות ביתיות; מכונות קפה חשמליות לשימוש 
ביתי; מכונת קפה חשמלית למטרות ביתיות; מכונת קפה 
חשמלית לשימוש ביתי; מכונה חשמלית לתה וקפה; מכונה 

ואביזרים להכנת תה וקפה.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 21 סוג: 21

Coffeepots, non-electric; coffee filters, non-electric; 
coffee grinders, hand-operated; coffee percolators, 
non-electric; coffee services [tableware]; cups.

קנקני קפה, לא חשמלי; מסנני קפה, לא חשמלי; מטחנות קפה, 
מופעל ביד ; פרקולטור קפה, לא חשמלי; מערכות קפה [כלי 

שולחן]; כוסות.                                                                 
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Trade Mark No. 265801 מספר סימן

Application Date 12/06/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Washing machines (laundry); wringing machines for 
laundry; dishwashers; vacuum cleaners, vacuum 
cleaner bags, brushes, filters and hoses; ironing 
machines; electric cleaning apparatus; electric 
disposal units; steam generator irons; sewing 
machines; electric machines for household purposes 
namely electric beaters, whisks, electric food 
processors, centrifuges, mixing machines, blenders, 
fruit presses, can/tin openers, grinding machines, 
coffee grinders, electric knives, peeling machines, 
meat choppers, grating machines for vegetables,  
bread cutting machines, kitchen mills, salt and 
pepper mills; electric door and gate openers and 
closers;  electrically operated curtain drawing 
devices; wind turbines; wind pumps; generators of 
electricity; pumps for heating installations; electric 
door and gate openers and closers; pasta machines. 

מכונות שטיפה (כביסה); מכונות סחיטה לכביסה; מדיחי כלים; 
שואבי אבק, שקיות, מברשות, מסננים וצינורות לשואב אבק; 
מכונות גיהוץ; מכשירי ניקוי חשמליים; יחידות חשמליות לסילוק 

אשפה; מגהצים מחוללי קיטור; מכונות תפירה; מכונות 
חשמליות למטרות ביתיות דהיינו מטרפות חשמליות, מקצפות, 
מעבדי מזון חשמליים, צנטריפוגות, מכונות ערבוב, מערבלים, 
מסחטות פירות, פותחי שימורים/קופסאות, מכונות טחינה, 
מטחנות קפה, סכינים חשמליות, מכונות קילוף, קוצצי בשר, 
מכונות גירוד לירקות, מכונות פריסת לחם, מגרסות מטבח, 
מגרסות מלח ופלפל; פותחי וסוגרי דלתות ושערים חשמליים; 

התקני משיכת וילון המופעלים חשמלית; טורבינות רוח; 
משאבות רוח; מחוללים של חשמל; משאבות למתקני חימום; 
פותחי וסוגרי דלת ושער חשמליים; מכונות פסטה.                  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 8 סוג: 8

Cutlery; razors; beard and hair clippers; non electric 
hair curling; curling tongs; goffering irons; depilation 
appliances; electric or non electric manicure sets, 
pedicure sets, electric or non electric fingernail 
polishers; electric shavers, razor cases, razor blades, 
shaving cases; electric or non electric nail clippers; 
flat-irons (irons for pressing clothes). 

סכו"ם; תערים; קוצצי זקן ושיער; מסלסל שיער לא חשמלי; 
לשונות סלסול; מגהץ היוצר קפלים; מכשירי הסרת שיער; 
ערכות מניקור חשמליות או לא חשמליות, ערכות פדיקור, 
מלטשי ציפורניים חשמליים ולא חשמליים; מכונות גילוח 

חשמליות, נרתיקים לסכיני גילוח, תערים לסכיני גילוח, נרתיקי 
גילוח; קוצצי ציפורניים חשמליים או לא חשמליים; מגהצים 

משטחים (מגהצים לגיהוץ בגדים).                                        
          

Class: 9 סוג: 9

TV sets; radio tuners; CD players and recorders, 
DVDs and high density optical disc players and 
recorders, MP3 and MP4 players, tape players and 
recorders; hi-fi systems; dictating machines; car 
audio systems; TV and video displays; digital signage 
displays; multimedia screens; projection screens and 
projectors; retroprojectors, picoprojectors, cameras; 
camcorders; video transmitters; audio and video 
mixers; transmitters and receivers of digital data; TV 
digital receivers; streaming media players; set top 
boxes; decoders, encoders; multiplexers, de-
multiplexers; apparatus and software for the 
conversion, compression and transcoding of data, 
sound and images; video game software; electronic 
video display processing apparatus and software; 
video display controllers; digital video effects 
apparatus and software; motion picture films; CD's, 
DVDs, high density optical discs and digital recording 
media; talkie-walkies; weather stations for the home; 
digital photo frames; telecommunication servers; 
multimedia gateways, modems and 
telecommunications routers; software and hardware 
platforms for the digital distribution of audio video 
contents and games; telephone apparatus, namely 
phones, cell phones, smart phones; video conference 

ערכות טלוויזיה; מקלטי רדיו; נגני ומקליטי תקליטורים, נגני 
ומקליטי די.וי.די ודיסקים אופטיים בדחיסות גבוהה, נגני אמ.פי. 
3 ואמ.פי. 4, נגני ומקליטי קלטות; מערכות היי-פיי; מכונות 
הכתבה; מערכות שמע לרכב; צגי טלויזיה ווידאו; צגי שלטים 
דיגיטאליים; מסכי מולטימדיה; מסכי הקרנה ומקרנים; מקרני 
רטרו, מקרני פיקו, מצלמות; מצלמות וידאו; משדרי וידאו; 

מערבלי שמע ווידאו; משדרים ומקלטים של נתונים דיגיטאליים; 
מקלטי טלויזיה דיגיטאליים; נגני מדיה בהזרמה; ממירים; 
מפענחים, מקודדים; מרבבים, מפלגים; מכשירים ותוכנה 

להמרה, דחיסה והמרת אות של נתונים, צליל ודמויות; תוכנת 
משחק וידאו; מכשירים ותוכנה לעיבוד תצוגת וידאו אלקטרונית; 
בקרי תצוגת וידאו; מכשירים ותוכנה לאפקטים דיגיטאליים 
לוידאו; סרטי קולנוע; תקליטורים; תקליטורי די.וי.די, דיסקים 
אופטיים בדחיסות גבוהה ומדיית הקלטה דיגיטאלית; מכשירי 
קשר; תחנות מזג אוויר לבית; מסגרות תמונה דיגיטאליות; 

שרת תקשורת רחק; שערי מולטימדיה, מודמים ונתבי תקשורת 
רחק; פלטפורמות תוכנה וחומרה להפצה דיגיטאליית של תכני 
ומשחקי שמע וידאו; מכשירי טלפון, דהיינו טלפונים, טלפונים 
סלולריים, טלפונים חכמים; מכשירי ועידת וידאו; התקני מיקום 

ומכשירי ניווט לוויניים, דהיינו מקלטי ניווט המשתמשים 
במערכות מיקום גלובאליות (ג'י.פי.אס); צלחות לווין; אנטנות; 
מגברי רחש נמוך (אל.אנ.בי); ציוד ומחשבי עיבוד נתונים; צגי 
פי.סי.; מסכי צג מחשב; מחשבים ניידים; מחשבי מחברת; 

טאבלטי מולטימדיה; קוראי ספרים אלקטרוניים; מקלדת, עכבר, 
פדים לעכבר; התקנים היקפיים למחשב, דהיינו מדפסות, 
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apparatus; positioning devices and satellite 
navigation apparatus, namely navigation receivers 
using a global positioning satellite (GPS); satellite 
dishes; antennaes; low noise block converters (LnB); 
data processing equipment and computers; PC 
monitors; computer monitor screens; laptops; 
notebooks; multimedia tablets; ebook readers; 
keyboard, mice, mouse pads; computer peripheral 
devices, namely printers, 3D printers, scanners, hand 
scanners; software; PLC carriers (powerline 
communication adapters) for computers; computer 
servers; multimedia servers; hard disks; USB keys; 
electronic dongles; memory storage devices; memory 
cards; memory chips; smart card readers; network 
attached storage devices (NAS); webcams; hubs; 
computer bags; IT cables; switches; electric wires, 
cables; remote controls for plugs and sockets; 
equipment for amplification, modulation, detection, 
remote transmission of sound; remote control 
apparatus; headphones; earphones; amplifiers; 
microphones; loud speakers; batteries; battery 
chargers; audio video cables; video display 
processors; video display controllers; camera 
accessories namely cables, batteries, chargers, 
flashes, tripods, lenses, filters, cases; phone 
accessories, namely phone chargers and batteries, 
phone cables, phone cases, phone bags, free hands 
sets; multimedia tablet cases; docking stations; wall 
mounts wall brackets for TVs, PCs, screens and 
speakers; 3D TV and movie glasses; alarms; car 
alarms; video intercoms; infrared detectors; video 
surveillance software; video surveillance cameras; 
video door bells intercoms; control circuit TVs; 
interphones intercoms; residential alarm kits; baby 
monitors; motion sensors, smoke detectors, gas and 
water leak detectors; electric door and gate openers 
and closers; autnentificaMon apparatus for the 
access control; electronic tokens; biometric devices 
for identification via fingerprints, voice and pupil 
detectors; identification badges authentication cards; 
scales; kitchen scales; solar panels; photovoltaic 
solar panel; thermal solar panels; solar cells; 
photovoltaic cells; solar sensors; electric 
accumulators; electric collectors; solar batteries; heat 
regulating apparatus; boiler control instruments; 
thermostats; sensors to measure motion (steps, 
distance, calories), heart rate, temperature, sweat 
(skin sensors); electric covers; solar sensors.

מדפסות תלת מימד, סורקים, סורקים ידניים; תוכנה; נשאי 
פי.אל.סי. (מתאמי תקשורת קווי חשמל) למחשבים; שרתי 

מחשב; שרתי מולטימדיה; כוננים קשיחים; מפתחות יו.אס.בי.; 
דונגלים אלקטרוניים; התקני אחסון זכרון; כרטיסי זכרון; שבבי 
זכרון; קוראי כרטיס חכם; התקני אחסון המקושרים לרשת 

(אנ.איי.אס); מצלמות רשת; רכזות; תיקי מחשב; כבלי איי.טי.; 
מתגים; חוטי חשמל, כבלים; שלטי רחוק עבור תקעים ושקעים; 
ציוד להגברה, אפנון, גילוי, העברה מרחוק של צליל; מכשירי 
שלט רחוק; אוזניות ראש; אוזניות; מגברים; מיקרופונים; 
רמקולים; סוללות; מטעני סוללות; כבלי אודיו וידאו; מעבדי 

תצוגת וידאו; בקרי תצוגת וידאו; אביזרי מצלמה דהיינו כבלים, 
סוללות, מטענים, מבזקים, חצובות, עדשות, פילטרים, 

נרתיקים; אביזרי טלפון, היינו מטעני וסוללות טלפון, כבלים 
לטלפון, נרתיקי טלפון, תיקי טלפון, ערכות ללא ידיים לטלפונים; 
נרתיקים לטאבלטי מולטימדיה; תחנות עגינה; מסגרות קיר 
עבור טלוויזיות, מחשבים אישיים, מסכים ורמקולים; טלוויזיות 
תלת מימד ומשקפי סרט; אזעקות; אזעקות רכב; אינטרקומי 
וידאו; גלאי אינפרה אדום; תוכנת וידאו למעקב; מצלמות וידאו 

למעקב; אינטרקומי דלת וידאו; טלוויזיות במעגל סגור; 
אינטרקומים; מוניטורים להשגחה על תינוקות; חיישני תנועה, 
גלאי עשן, גלאי דליפת גז ומים; סימנים אלקטרוניים; התקנים 
ביומטריים לזיהוי דרך טביעות אצבעות, קול וגלאי אישונים; 

כרטיסי אימות; מאזניים; מאזני מטבח; לוחות סולאריים; לוחות 
סולאריים פוטו-וולטאים; תאים סולאריים; תאים פוטו-וולטאים; 

חיישנים סולאריים; אוגרים חשמליים; סוללות סולאריות; 
מכשירים לויסות חום; כלי בקרת דוד; תרמוסטאטים; חיישנים 
למדידת תנועה (צעדים, מרחק, קלוריות), קצב לב, טמפרטורה, 
זיעה (חיישני עור); כיסויים לפתחי חשמל; חיישנים סולאריים. 

 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 10 סוג: 10

Blood pressure monitors, heart rate monitors, blood 
glucose monitors, cholesterol monitors, 
thermometers for medical purposes, inhalers, nerves 
and muscle electro simulation devices, electronic 
control panels for medical purposes, diagnostic 
apparatus for medical purposes, physical exercise 
apparatus, for medical purposes, massage 
apparatus; health and fitness monitros; sensors to 
measureblood pressure, blood glucose level; glucose 
meter; pulse oximeters, sleep monitros; light therapy 
apparatus. 

מנטרי לחץ דם, מנטרי קצב לב, מנטרי סוכר בדם, מנטרי 
כולסטרול, מדי טמפרטורה למטרות רפואיות, משאפים, התקני 

גירוי חשמלי לעצבים ושרירים, לוחות בקרה אלקטרוניים 
למטרות רפואיות, מכשירים אבחוניים למטרות רפואיות, 

מכשירי אימון פיזי, למטרות רפואיות, מכשירי עיסוי; מנטרי 
בריאות וכושר; חיישנים למדידת לחץ דם, רמת גלוקוזה בדם; 
מד גלוקוזה; מד ריווי חמצן בדם, מנטרי שינה; מכשירי טיפול 
באור.                                                                            
                                                                                    
                                                                                    

              

ט"ז חשון תשע"ו - 71929/10/2015



 Owners

Name: TECHNICOLOR

Address: 1-5, rue Jeanne d’Arc, 92130 Issy-les-
Moulineaux, 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

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus; lamps, led lamps; light bulbs; led 
bulbs; luminous tubes for lighting; heaters, namely, 
electric heaters, water heaters, air heaters, gas 
heaters and storage heaters; heating boilers, heat 
pumps, hot water bottles; ovens, micro waves ovens, 
stoves, electric heaters for feeding bottles, electric 
kettles; plate warmers; electric coffee machines, 
electric appliances for making yoghourt, electric 
waffle irons, electric deep fryers, roasting apparatus, 
electric pressure cookers (autoclaves), barbecues, 
grills, electric woks, rice cookers, pizza making 
machines, bread baking machines; electric food 
steamers, toasters, toaster ovens; refrigerators,  
freezers, ice machines and apparatus, wine coolers, 
water coolers; hand drying apparatus; hair dryers; 
extractor hoods for kitchens; air conditioning 
apparatus; electric fans; ventilation hoods; air 
purifiers; water softening apparatus and installations; 
tanning apparatus; water distribution installation; air 
purifying machines and apparatus; electric laundry 
driers; toothbrush snitizers; sauna installation; solar 
heaters; heat accumulators; heat regenerators; solar 
thermal collectors; solar hot water tanks; solar heat 
pumps; solar ovens, solar lamps; drying machines 
(laundry). 

מכשירי תאורה; מנורות, מנורות לד; נורות; נורות לד; גלילים 
מוארים לתאורה; מחממים, דהיינו, מחממים חשמליים, מחממי 
מים, מחממי אויר, מחממי גז, ומחממי אחסון; דודי חימום, 
משאבות חימום, בקבוקי מים חמים; תנורים, תנורי מיקרוגל, 
כיריים, מחממים חשמליים לבקבוקי האכלה, קומקומים 

חשמליים; מחממי צלחות; מכונות קפה חשמליות, מכשירים 
חשמליים להכנת יוגורט, מכיני וופלים חשמליים, מכשירי טיגון 
עמוק חשמליים, מכשירי צלייה, סירי לחץ חשמליים (דודי 
עיקור), אסכלות, גרילים, ווקים חשמליים, מבשלי אורז 

חשמליים, מכונות להכנת פיצה, מכונות לאפיית לחם; מאדי 
מזון חשמליים, מצנמים, תנורים מקלים; מקררים, מקפיאים, 

מכונות ומכשירי קרח, מצנני יין, מצנני מים; מכשירי ייבוש ידיים; 
מייבשי שיער; קולטי אדים למטבחים; מכשירי מיזוג אוויר; 
מאווררים חשמליים; ברדסי אוורור; מטהרי אוויר; מכשירים 
והתקנים לריכוך מים; מכשירי שיזוף; התקני הפצת מים; 
מכונות ומכשירים לטיהור אוויר; מייבשי כביסה חשמליים, 

מחטאים למברשות שיניים; התקן סאונה; מחממים סולאריים; 
אוגרי חום; מחדשי חום; אוספים תרמיים סולאריים; מיכלי מים 
חמים סולאריים; משאבות חום סולאריות; תנורים סולאריים, 

מנורות סולאריות; מכונות ייבוש (כביסה).                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ט"ז חשון תשע"ו - 72029/10/2015



XCODE

Trade Mark No. 265802 מספר סימן

Application Date 12/06/2014 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: 9 סוג: 9

Computer software for software development; 
included in class 9.

תוכנת מחשב לפיתוח תוכנה; הנכללת בסוג 9.                       
                            

ט"ז חשון תשע"ו - 72129/10/2015



Trade Mark No. 265807 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ana Vlasov שם: אנה ולאסוב

Address: P.O.B. 2159, Tiberias, 14100, Israel כתובת : ת.ד. 2159, טבריה, 14100, ישראל

Name: Yefim Gelman שם: יפים גלמן

Address: Bar Cochva, Flat 2, Tiberias, 14227, Israel כתובת : בר כוכבא 17, דירה 2, טבריה, 14227, ישראל

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

Education services, entertainment, arts and theater; 
included in class 41.

שירותי חינוך,  בידור, תרבות ותיאטרון, הנכללים בסוג 41       
                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 72229/10/2015



KREOGEN

Trade Mark No. 265811 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1245277 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Peer Pharm Ltd. שם: פאר פארם בע"מ

Address: 17 Amal St. Afek Industrial Zone, Rosh Haayin, 
48092, Israel

כתובת : רח' העמל 17 אזור תעשיה אפק, ראש העין, 48092, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries, cosmetics, makeup, nail care products, 
hair care products    

מוצרי טיפוח, קוסמטיקה, איפור, מוצרי טיפוח לציפורניים, 
מוצרי טיפוח שיער

ט"ז חשון תשע"ו - 72329/10/2015



Trade Mark No. 265812 מספר סימן

Application Date 15/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ramblin' Brands Limited

Address: 1401 Hutchison House, 10 Harcourt Road, 
Central, Hong Kong

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: 10 סוג: 10

Massage apparatus, instruments and appliances; 
electric and electronic massage apparatus, 
instruments and appliances; body massagers; 
personal massagers; vibrators; marital aids; sex aids; 
parts and fittings for all the aforesaid goods ; all 
included in class 10

התקנים, מכשירים וכלים לעיסוי; התקנים, מכשירים וכלים 
חשמליים ואלקטרוניים לעיסוי; מכשירים לעיסוי גוף; מכשירי 
עיסוי אישיים; ויברטורים; אביזרי מין; עזרי גירוי מיני; חלקים 
ואביזרים לכל המוצרים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 10             
                                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 72429/10/2015



Trade Mark No. 265813 מספר סימן

Application Date 15/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: SE-151 85 Södertälje, Sweden

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 and substances for the 
treatment of infections; all included in class 5

תכשירי רוקחות וחומרים לטיפול בדלקות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                  5

      

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

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

European Union, 19/12/2013, No. 012445731 האיחוד האירופי, 19/12/2013, מספר 012445731

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 72529/10/2015



Trade Mark No. 265817 מספר סימן

Application Date 15/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ramblin' Brands Limited

Address: 1401 Hutchison House, 10 Harcourt Road, 
Central, Hong Kong

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: 10 סוג: 10

Massage apparatus, instruments and appliances; 
electric and electronic massage apparatus, 
instruments and appliances; body massagers; 
personal massagers; vibrators; marital aids; sex aids; 
parts and fittings for all the aforesaid goods ; all 
included in class 10

התקנים, מכשירים וכלים לעיסוי; התקנים, מכשירים וכלים 
חשמליים ואלקטרוניים לעיסוי; מכשירים לעיסוי גוף; מכשירי 
עיסוי אישיים; ויברטורים; אביזרי מין; עזרי גירוי מיני; חלקים 
ואביזרים לכל המוצרים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 10             
                                                                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 72629/10/2015



ZORA

Trade Mark No. 265822 מספר סימן

Application Date 15/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

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

a Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof; all included in class 
12

כלי רכב וחלקיהם; הנכללים כולם בסוג 12                             
              

ט"ז חשון תשע"ו - 72729/10/2015



KALOBA

Trade Mark No. 265824 מספר סימן

Application Date 15/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות מערכת הנשימה.               
                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 72829/10/2015



LASEA

Trade Mark No. 265825 מספר סימן

Application Date 15/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

Address: Karlsruhe, 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 and veterinary preparations for the 
treatment of states of anxiety.

תכשירים רוקחיים ווטרינאריים לטיפול במצבי חרדה.               
                                                          

ט"ז חשון תשע"ו - 72929/10/2015



EUVEGAL

Trade Mark No. 265826 מספר סימן

Application Date 15/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
restlessness, anxiety and sleeplessness; sedatives. 

תכשירים רוקחיים לטיפול בחוסר מנוחה, חרדה וחוסר שינה; 
סמי הרגעה.                                                                    

          

ט"ז חשון תשע"ו - 73029/10/2015



SKYSAVER

Trade Mark No. 265827 מספר סימן

Application Date 15/06/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1220808 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Skysaver, Inc.

Address: 40 Wall Street, New York, NEW YORK 10005, 
U.S.A.

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Self-rescue apparatus, namely backpack-style 
devices for personal use that connect to cable lines, 
anchors, harnesses, lines, carabiners, and 
anchorage connectors for use in emergencies and for 
controlled descents.

מוצרים לחילוץ עצמי, דהיינו התקנים בסגנון תיקי גב לשימוש 
אישי המתחברים למתקני גלישה זוויתית (אומגה), עוגנים, 
רתמות, כבלים, קרבינרים ומחברי עגינה לשימוש  בחירום 

ובירידות שליטה.                                                             
                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 16/12/2013, No. 86144506 ארה"ב, 16/12/2013, מספר 86144506

Class: 9 סוג: 9

Self-rescue apparatus, namely fireproof backpack-
style device for personal use that connects to cable 
lines, anchors, harnesses, lines, carabiners, and 
anchorage connectors for use in emergency 
evacuation by controlled descent from high-rise 
buildings.

ט"ז חשון תשע"ו - 73129/10/2015



Trade Mark No. 265832 מספר סימן

Application Date 24/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205188 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINGBO LIS INDUSTRIAL CO., LTD.

Address: Hengxi Town, Yinzhou Borough, Ningbo, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Spray guns for painting; spray machines for painting; 
hand-held tools other than hand-operated, namely, 
electric hand-held drills; air nailers.

ט"ז חשון תשע"ו - 73229/10/2015



Trade Mark No. 265834 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205214 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt AG

Address: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim, Germany

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Motor fuel; petrol; motor oil, lubricating oil, industrial 
oils and greases; non-chemical additives for motor 
fuel; lubricants; all the aforesaid goods only for 
gardening machines.

Class: 7 סוג: 7

Petrol-driven and electrically operated machines and 
implements, in particular lawnmowers, hedge shears, 
chain saws, scarifiers, trimmers, rotary cultivators, 
cultivators, scythes, leaf blowers, sweepers and snow 
cutters; tools [parts of machines]; machine wheels; 
lubricating pumps; covers for machines.

Class: 12 סוג: 12

Tractors, namely riding mowers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/09/2013, No. 012143831 האיחוד האירופי, 16/09/2013, מספר 012143831

Class: 4 סוג: 4

Class: 7 סוג: 7

Class: 12 סוג: 12

ט"ז חשון תשע"ו - 73329/10/2015



Trade Mark No. 265835 מספר סימן

Application Date 04/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1205243 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measurement tools, instrument indicators including 
the ones for scientific purposes and laboratory use 
purposes, laboratory apparatus and instruments, 
namely, apparatus for fermentation, chromatography 
apparatus for laboratory use, vacuum distillation 
apparatus for laboratory use, automatic ion-exchange 
chromatography apparatus for laboratory use; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images (including apparatus and 
computer peripheral equipment for data processing, 
communication and reproduction); magnetic, optical 
and exposed film data carriers; antennas satellite 
antennas, amplifiers and parts thereof; ticket 
dispensers, automatic teller machines (ATMs); 
electronic components used in machines and 
equipment; meters and timers to measure 
consumption for a specific period of time; protective 
clothes, protecting and life saving equipments; 
glasses, sunglasses, contact lenses and their 
containers, cases, parts and accessories; apparatus 
for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity 
including electronic cables; dry cells, electrical cells, 
electrolytic cells, fuel cells, galvanic cells, 
photoelectric cells, photovoltaic cells, solar cells, wet 
cells, batteries, anodes and cathodes; instruments, 
the main function of which is warning and alarm 
(except for vehicle alarms), electric bells; traffic 
signalling apparatus, namely backlit, electric, 
illuminated, luminous, mechanical, and neon signs, 
traffic cones, traffic lights, and reflectors for traffic 
signals; fire extinguishing apparatus and devices 
including vehicles for fire extinguishing purposes; 
radar apparatus, sonars, apparatus and devices for 
the improvement of night vision; electric, electronic or 
remote controlled on-off mechanism for automatic 
doors, automatic turnstiles, buildings and vehicle 
doors; apparatus for electrolysing and galvanising; 
anodes; cathodes; magnets, decorative magnets.

ט"ז חשון תשע"ו - 73429/10/2015



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 Kablo. separately, but in the 
combination of the mark.

The trademark consists of a logo with 6 curving lines 
whose colors are black and red; and at the bottom of 
the logo, there is the wording written as "ebion kablo" 
in black letters.

 Owners

Name: EBION KABLO SANAYI TICARET LIMITED 
SIRKETI

Address: Perpa Tic. Merkezı, A Blok Kat:2 No:0002, 
OKMEYDANI ISTANBUL, Turkey

(Turkey Limited Company)

ט"ז חשון תשע"ו - 73529/10/2015



Trade Mark No. 265837 מספר סימן

Application Date 16/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1205246 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photographic and optical apparatus and instruments; 
spectacles, sunglasses, anti-glare glasses, sports 
glasses, lenses for spectacles, cases for spectacles, 
eyeglasses, binoculars, opera glasses, spectacle 
frames, frames for opera glasses, contact lenses, 
containers for contact lenses; parts, fittings and 
components for spectacles and sunglasses; phone 
covers.

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; umbrellas, parasols and 
walking sticks; handbags, shoulder bags, evening 
bags, cosmetic bags sold empty, vanity cases sold 
empty, purses, cases, containers, holders and cases 
for credit cards, key boxes, bags for coins, purses, 
bags and pouches for all purposes included in this 
class, belt bags, shopping bags, saddle bags, sling 
bags, hanging bags, travelling bags, overnight bags, 
duffel bags, suit bags, bags equipped for travelling, 
sports bags, bags for ties, backpacks, attaché cases, 
school bags, cases, large suitcases.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; clothing for men, 
women and children, namely coats, overcoats, trench 
coats, raincoats, anoraks, parkas, blazers, jackets 
(clothing), knitted jackets, sports jackets, wind-
resistant jackets, stoles, suits, waistcoats, dresses, 
kaftans, evening dresses, jumpers, skirts, knickers, 
sports trousers, trousers, jeans, overalls, dungarees, 
gymnastic suits, jogging suits, shorts, culottes, 
sweaters, pullovers, sports shirts, shirts, formal 
shirts, blouses, tunics, wraps, scarves, sweatshirts, 
T-shirts, polo shirts, ladies tops, tops, body suits, 
camisoles, collars, capes, shirts, undershirts, panties, 
corsets (underclothing), brassieres, underwear, boxer 
shorts, pants, tights, thermal underwear, lingerie, 
nightgowns, nightshirts, negligees, robes, pyjamas, 
aprons, socks, men's underwear, pantyhose, knee-
length socks, leggings, socks, ties, bow ties, pockets 
squares, dress handkerchiefs (pocket squares), 
neckties, shawls, scarves, gloves, mittens, belts, 
sashes for wear, swimwear, swimsuits, beach 
clothes, thermal socks; headgear for men, women 
and children, namely hats, caps, hoods (clothing); 
footwear for men, women and children, namely 
shoes, sandals, boots, mules, sports shoes and 
athletic footwear.

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

ט"ז חשון תשע"ו - 73629/10/2015



 Owners

Name: Christian WIJNANTS

Address: Grétrystraat 2 a, B-2018 Antwerpen, Belgium

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/05/2013, No. 1268018 בנלוקס, 07/05/2013, מספר 1268018

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט"ז חשון תשע"ו - 73729/10/2015



Trade Mark No. 265838 מספר סימן

Application Date 06/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1205266 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; cartridges [software] for use with 
computers; computer software relating to financial, 
stock exchange and foreign exchange transaction 
services; computer software programs for database 
management.

Class: 35 סוג: 35

Business administration; business management 
services and accounting services for commercial 
business; finance support services for investment 
service providers; accounting services; drawing up of 
statements of accounts; business accounts 
management; data compilation for others; data 
storage [other than physical storage]; computerised 
file management; drawing up statements of account; 
compilation and systemization of information into 
computer databases; compilation of information into 
computer databases; provision of commercial 
business information by means of a computer 
database.

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

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

Hungary, 09/09/2013, No. M1302575 M1302575 הונגריה, 09/09/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

ט"ז חשון תשע"ו - 73829/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours light blue, dark 
blue, black and grey. as shown in the mark.

The mark includes the term 'Dynamic MAM' and a 
figurative design element where both are depicted 
before a light grey background; the word 'Dynamic' is 
light blue; the word 'MAM' is depicted with black 
capital letters; the design element on the left side of 
the mark shows a set of rectangular shapes where 
two squares on the far left are light blue, two squares 
next to the word parts are dark blue and one square 
towards the bottom of the mark is grey; also a thin 
grey vertical line appears underneath the squares as 
a shadow.

 Owners

Name: Best Choice FBC Ltd.

Address: Kolonakiou 37, Linopetra, CY-4103 Limassol, 
Cyprus

(Cyprus (CY) Limited liability company)

ט"ז חשון תשע"ו - 73929/10/2015



Trade Mark No. 265839 מספר סימן

Application Date 04/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205281 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: WD-40 Company Limited

Address: Brick Close, Kiln Farm, Milton Keynes, 
Buckinghamshire MK11 3LJ, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricants contained in aerosol containers, all 
included this class.

ט"ז חשון תשע"ו - 74029/10/2015



Trade Mark No. 265840 מספר סימן

Application Date 02/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205286 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TENDYRON CORPORATION

Address: Rm 1810, Fl 16, Tower B,No.38 Xue Qing 
Road, Haidian District, Beijing, People's Republic of 
China

(People's Republic of China Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus; identity cards, magnetic; 
computers; computer software, recorded; computer 
programs [downloadable software]; readers [data 
processing equipment]; smart cards [integrated 
circuit cards]; computer peripheral devices; couplers 
[data processing equipment]; automated teller 
machines [ATM].

ט"ז חשון תשע"ו - 74129/10/2015



Trade Mark No. 265841 מספר סימן

Application Date 02/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205287 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tendyron Corporation

Address: RM1810, FL16, Tower B,No. 38 Xue Qing 
Road, Haidian District, Beijing, People's Republic of 
China

(People's Republic of China Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus; identity cards, magnetic; 
computers; computer software, recorded; computer 
programs [downloadable software]; readers [data 
processing equipment]; smart cards [integrated 
circuit cards]; computer peripheral devices; couplers 
[data processing equipment]; automated teller 
machines [ATM].

ט"ז חשון תשע"ו - 74229/10/2015



Trade Mark No. 265842 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205290 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport, packaging and storage of goods, freight 
and containers; ferry cargoes (transport of goods by 
ship); rental of ships; ship chartering; boat transport 
and navigation agencies online; freight consolidation 
services; loading and unloading of goods, freight and 
containers; delivery of goods, goods forwarding, 
stevedoring services; towing, unloading, dock and 
port activities, refloating of ships in difficulty and 
cargo thereof; packaging of goods for dispatch 
purposes; rental of storage space; storage in 
warehouses; rental of warehouses; container 
terminal services; delivery of installations and 
infrastructure for container terminals; container 
rental; provision of information relating to tariffs, 
timetables and means of transport; charter agencies 
and brokerage in the field of transport and cargo; 
checking of vehicles, ships and goods prior to 
transport; advice and consultancy on all the 
aforementioned services, also provided 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)

Benelux, 27/08/2013, No. 1274151 בנלוקס, 27/08/2013, מספר 1274151

Class: 39 סוג: 39

ט"ז חשון תשע"ו - 74329/10/2015



 Owners

Name: C. Steinweg-Handelsveem B.V.

Address: Parmentierplein 1, NL-3088 GN Rotterdam, 
Netherlands

(Besloten Vennootschap)

ט"ז חשון תשע"ו - 74429/10/2015



Trade Mark No. 265845 מספר סימן

Application Date 24/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205293 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for smart phones, mobile phones, tablets and 
laptops; spectacles and sunglasses.

Class: 35 סוג: 35

Retail services in the field of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, cases for smart 
phones, mobile phones, tablets and laptops, 
spectacles and sunglasses, clothing, footwear, 
headgear, precious metals and their alloys and 
goods manufactured or coated therewith, jewellery, 
trinkets, precious stones, horological and 
chronometric instruments and leather and imitations 
of leather and goods made of these products, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery; 
displaying, exhibiting and demonstrating the 
aforementioned goods to enable third parties to see 
and buy them; business services in the context of 
franchising and exploitation of retail businesses in the 
area of the aforementioned goods, including 
business organization, business economics, business 
administration and other such business consultancy, 
advertising, promotion and publicity, import and 
export; all the aforesaid services amongst others 
delivered through electronic channels, including 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)

Benelux, 03/09/2013, No. 1274476 בנלוקס, 03/09/2013, מספר 1274476

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 74529/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a dandelion.

 Owners

Name: Scotch & Soda B.V.

Address: Jacobus Spijkerdreef 20-24, NL-2132 PZ 
Hoofddorp, Netherlands

(The Netherlands Private limited liability company)

Class: 35 סוג: 35

ט"ז חשון תשע"ו - 74629/10/2015



Trade Mark No. 265846 מספר סימן

Application Date 11/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205295 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Kang Ming Sheng Industrial CO., 
LTD.

Address: Build A12, FuKang Industrial Park, FuMin 
Community,Guanlan Street, Bao'an, ShenZhen, 
Guangdong, People's Republic of China

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lamps; bicycle lights; lighting apparatus and 
installations; fans [air-conditioning]; torches for 
lighting; ceiling lights; street lamps; diving lights; toilet 
bowls.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/11/2013, No. 
13569507

סין, 19/11/2013, מספר 13569507

Class: 11 סוג: 11

ט"ז חשון תשע"ו - 74729/10/2015



Trade Mark No. 265848 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205300 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NIXFUSTE, LDA.

Address: RUA FONSECA CARDOSO, Nº 20, 2º, P-4000-
231 PORTO, Portugal

(limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Albums; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; books; brag books [photo 
albums]; calendar refills; calendars; copying paper 
[stationery]; covers [stationery]; desktop organizers; 
desktop planners; document holders [stationery]; 
document page markers [marking flags]; envelopes 
[stationery]; fabrics for bookbinding; flip books; 
folders [stationery]; index cards [stationery]; kraft 
paper; labels, not of textile; lithographic works of art; 
note books; pads [stationery]; page holders; paper 
notebooks; paper sheets [stationery]; passport 
holders; photograph stands; prints [engravings]; 
stationery writing paper and envelopes; stickers 
[stationery]; writing or drawing books.

ט"ז חשון תשע"ו - 74829/10/2015



Trade Mark No. 265849 מספר סימן

Application Date 15/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205310 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

Address: 40789 Monheim am Rhein, Germany

(Company with limited liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; preparations for treating seeds (included in 
this class); plant growth regulating preparations; 
genes of seeds for agricultural production; fertilizers.

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides.

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; seeds.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/10/2013, No. 30 2013 055 035.8/01 גרמניה, 16/10/2013, מספר 035.8/01 055 2013 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

ט"ז חשון תשע"ו - 74929/10/2015



Trade Mark No. 265852 מספר סימן

Application Date 03/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205353 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys (other than for dental 
use) and jewelry made of these materials, namely 
rings, finger rings, pendant rings, earrings, earrings 
made of precious metals, cuff links, bracelets, 
charms, broaches, chains, watch chains, necklaces, 
pins, tie pins, ornaments, medals, medallions, 
pendants; ornamental pins, hat ornaments of 
precious metals, cases of precious metals, jewelry 
cases of precious metals; jewelry, designer jewelry, 
precious stones, semi-precious stones, diamonds, 
pearls, timepieces and chronometric instruments; 
watches, watch straps, wristwatches; presentation 
cases for watches, jewel boxes; jewelry boxes and 
cases of wood or plastic materials; key rings and 
fancy key rings; metal key holders.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, animal skins; goods 
made of these materials not included in other 
classes, namely handbags, backpacks, shopping 
bags, bags for climbers, beach bags, travel bags, 
wheeled bags, school bags, garment bags for travel, 
bags for campers; sling bags for carrying infants; 
bags, small bags, envelopes, pouches for packaging 
made of leather; boxes of leather; hat boxes of 
leather; satchels; traveling trunks; trunks and carrying 
cases; leather straps; chain mesh purses not of 
precious metal; cases of leather for keys; wallets; 
document holders; card cases; purses not of precious 
metal; traveling sets; fabric bags for storing jewelry; 
unfitted vanity cases; suitcases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery, 
saddles, bridles made of leather; collars and clothing 
for animals; leashes, muzzles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, shirts, blouses, belts, neckties, shawls, 
sashes for wear, stoles, scarves, pockets, lingerie, 
underwear, sweaters, trousers, skirts, dresses, 
Bermuda shorts, tee-shirts, socks, stockings, tights, 
jackets, coats, raincoats, parkas, suits, gloves; 
shoes, slippers, boots; headgear particularly hats, 
caps and berets.

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

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

Switzerland, 24/10/2013, No. 653120 שוויץ, 24/10/2013, מספר 653120

Class: 14 סוג: 14

ט"ז חשון תשע"ו - 75029/10/2015



 Owners

Name: René Boivin

Address: Boulevard de Pérolles 37, CH-1700 Fribourg, 
Switzerland

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט"ז חשון תשע"ו - 75129/10/2015



Trade Mark No. 265853 מספר סימן

Application Date 09/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205363 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sivantos Pte. Ltd.

Address: 28 Ayer Rajah Crescent, #06-08, SINGAPORE 
139959, Singapore

(Singapore Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical hearing aids and parts thereof.

ט"ז חשון תשע"ו - 75229/10/2015



Trade Mark No. 265858 מספר סימן

Application Date 13/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205427 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tpresso SA

Address: Kreuzstrasse 26, CH-8008 Zürich, Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA); Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Machines for the preparation of hot beverages, 
particularly pressurized steam and hot-water injection 
machines for preparing non-medicinal infusions and 
teas from capsules.

Class: 30 סוג: 30

Non-medicinal infusions and teas in the form of 
capsules.

ט"ז חשון תשע"ו - 75329/10/2015



Trade Mark No. 265859 מספר סימן

Application Date 11/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205428 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RICHEMONT INTERNATIONAL SA

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces; broaches; key rings; watches; 
chronometers; wall clocks; watch cases; dials (clock 
and watch making); movements for timepieces; alarm 
clocks; watch straps; boxes of precious metal for 
watches and jewelry.

Class: 35 סוג: 35

Presentation of goods on all communication media 
for retail sale of the following goods, namely jewelry, 
works of art, timepieces, watches, precious stones, 
precious metals, public relations; advertising services 
for luxury goods, namely jewelry, works of art, 
timepieces, watches, precious stones, precious 
metals, business management and organization 
consultancy in connection with luxury goods; 
consulting for the buying and selling of jewelry, 
precious stones, works of art, collectibles.

ט"ז חשון תשע"ו - 75429/10/2015



Trade Mark No. 265860 מספר סימן

Application Date 04/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205433 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (S.A.)

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, 26/11/2013, No. 651845 שוויץ, 26/11/2013, מספר 651845

Class: 34 סוג: 34

ט"ז חשון תשע"ו - 75529/10/2015



Trade Mark No. 265861 מספר סימן

Application Date 30/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205440 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "UNIPACK" BERATUNG, ABPACK- UND 
ABFÜLLGESELLSCHAFT M.B.H.

Address: 40-42, Bräunlichgasse, A-2700 WIENER 
NEUSTADT, Austria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Alcohol, vinic alcohol, French alcohol.

Class: 3 סוג: 3

Rubbing alcohol for cosmetic purposes, especially as 
ingredient for deodorants.

Class: 5 סוג: 5

Rubbing alcohol.

ט"ז חשון תשע"ו - 75629/10/2015



Trade Mark No. 265862 מספר סימן

Application Date 14/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205441 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PM-International AG

Address: 15, Wäistrooss, L-5445 Schengen, Luxembourg

(Luxembourg AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up removing products; essential oils; 
deodorants; shower gels; cosmetic creams; hand 
creams; lotions for cosmetic use; make-up; toiletries; 
oils for toilet use; oils for cosmetic use; creams, gels 
and lotions for bodily hygiene and face care; 
cleansing milk; cosmetics, including liquids for skin 
care; cosmetic preparations for cleansing the body 
and face; cleansing gels; toilet water; beauty masks; 
moisturizing masks; soaps; shampoos; conditioners; 
hair lotions; sunscreen preparations; sun-tanning 
preparations (cosmetics); skin tanning products; 
dentifrices; shaving creams; perfumery products.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements in the form of tablets, 
capsules, pastes, granules, powders, bars, gels; 
medicinal herbs.

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

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

Benelux, 15/08/2013, No. 1273623 בנלוקס, 15/08/2013, מספר 1273623

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 75729/10/2015



Trade Mark No. 265863 מספר סימן

Application Date 02/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205444 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mag Instrument, Inc.

Address: 2001 South Hellman Avenue, Ontario CA 
91761, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Flashlights, flashlight accessories, namely, 
combination lens holder/anti-roll units adapted to fit 
the heads of flashlights, holsters and belt holders, 
pocket clips.

ט"ז חשון תשע"ו - 75829/10/2015



Trade Mark No. 265864 מספר סימן

Application Date 14/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205496 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MOLMED S.p.A.

Address: Via Olgettina, 58, I-20132 Milano (MI), Italy

(ITALY Società per Azioni)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for gene and cell 
therapy, pharmaceutical preparations for treating 
leukaemia and other haematological and neoplasia 
disorders.

ט"ז חשון תשע"ו - 75929/10/2015



Trade Mark No. 265865 מספר סימן

Application Date 11/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205503 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Beiersdorf AG

Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany

(GERMANY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.

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

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

European Union, 07/01/2014, No. 012480018 האיחוד האירופי, 07/01/2014, מספר 012480018

Class: 3 סוג: 3

ט"ז חשון תשע"ו - 76029/10/2015



Trade Mark No. 265871 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205557 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIRMENICH SA

Address: 1 route des Jeunes,,Case postale 239, CH-1211 
Genève, Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products, biochemical products and 
biological preparations for use in the manufacture of 
perfumes; chemical products, biochemical products 
and biological preparations for use in the 
manufacture of compositions for perfumery, 
cosmetics, soaps, detergents, deodorants for 
personal use and deodorants other than for personal 
use.

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products; perfumes; essential oils for 
personal use; essential oils and perfume 
compositions for use in the manufacture of scented 
products; essential oils for use as cosmetic 
ingredients.

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

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

Switzerland, 08/10/2013, No. 653199 שוויץ, 08/10/2013, מספר 653199

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

ט"ז חשון תשע"ו - 76129/10/2015



Trade Mark No. 265872 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205558 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIRMENICH SA

Address: 1 route des Jeunes,,Case postale 239, CH-1211 
Genève, Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products, biochemical products and 
biological preparations for use in the manufacture of 
perfumes; chemical products, biochemical products 
and biological preparations for use in the 
manufacture of compositions for perfumery, 
cosmetics, soaps, detergents, deodorants for 
personal use and deodorants other than for personal 
use.

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products; perfumes; essential oils for 
personal use; essential oils and perfume 
compositions for use in the manufacture of scented 
products; essential oils for use as cosmetic 
ingredients.

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

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

Switzerland, 09/10/2013, No. 653237 שוויץ, 09/10/2013, מספר 653237

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

ט"ז חשון תשע"ו - 76229/10/2015



Trade Mark No. 265873 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205559 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal connectors and other devices for joining pipes; 
pipe muffs of metal; sleeves (metal hardware); cable 
junction sleeves of metal and parts and accessories 
thereof, included in this class.

Class: 9 סוג: 9

Electric contacts; electric switches; polarity inverters; 
crossbar distributors; plugs and sockets for electrical 
connections; electric couplings; apparatus and 
installations and parts thereof for the transmission of 
data and signals, in particular couplers for optical 
cables; electromechanical and electronic assembly 
parts; electrical connectors; junction boxes 
(electricity); wire grips and pliers; electric measuring 
apparatus and accessories thereof; electric cables.

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

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

Switzerland, 30/08/2013, No. 654741 שוויץ, 30/08/2013, מספר 654741

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 76329/10/2015



 Owners

Name: Multi-Holding AG

Address: Stockbrunnenrain 8, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

ט"ז חשון תשע"ו - 76429/10/2015



Trade Mark No. 265874 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205581 מספר סימן בינלאומי

 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)

Germany, 14/01/2014, No. 30 2014 020 678.1/05 גרמניה, 14/01/2014, מספר 678.1/05 020 2014 30

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 76529/10/2015



Trade Mark No. 265878 מספר סימן

Application Date 25/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205630 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROBERTO SA

Address: 17 rue du Bois-du-Lan, CH-1217 Meyrin, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; clothing for sports; 
tracksuits; golf shoes; golf clothing other than gloves; 
golf caps; tee-shirts.

Class: 28 סוג: 28

Sporting articles; golf clubs; golf gloves; divot repair 
tools (golf accessories); golf bags, with or without 
wheels; divot fixing tools (golf 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)

Switzerland, 18/12/2013, No. 653054 שוויץ, 18/12/2013, מספר 653054

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

ט"ז חשון תשע"ו - 76629/10/2015



Trade Mark No. 265879 מספר סימן

Application Date 11/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205631 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE 
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

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

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Credit insurance underwriting.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/10/2013, No. 13 4 042 743 צרפת, 25/10/2013, מספר 743 042 4 13

Class: 36 סוג: 36

ט"ז חשון תשע"ו - 76729/10/2015



Trade Mark No. 265880 מספר סימן

Application Date 11/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205632 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE 
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

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

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Credit insurance underwriting.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/10/2013, No. 13 4 042 738 צרפת, 25/10/2013, מספר 738 042 4 13

Class: 36 סוג: 36

ט"ז חשון תשע"ו - 76829/10/2015



Trade Mark No. 265881 מספר סימן

Application Date 24/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205639 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Richemont International SA

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links; tie clips; rings (jewelry); bracelets 
(jewelry); earrings (jewelry); necklaces (jewelry); 
broaches (jewelry); key rings of precious metal; 
timepieces and chronometric instruments; watches; 
chronometers; clocks (timepieces); watch cases; 
dials (clock and watch making); movements for 
timepieces; alarm clocks; watch straps; boxes of 
precious 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)

Switzerland, 29/11/2013, No. 652145 שוויץ, 29/11/2013, מספר 652145

Class: 14 סוג: 14

ט"ז חשון תשע"ו - 76929/10/2015



Trade Mark No. 265882 מספר סימן

Application Date 24/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205651 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Remote control apparatus; monitoring apparatus, 
electric; breathing apparatus, except for artificial 
respiration; interfaces for computers; transmitters of 
electronic signals; teaching apparatus; measuring 
devices, electric; observation instruments; computer 
programs [downloadable software]; electronic 
publications, downloadable; scanners [data 
processing equipment]; audiovisual teaching 
apparatus; integrated circuits; data processing 
apparatus; dosage dispensers; chips [integrated 
circuits].

Class: 10 סוג: 10

Veterinary apparatus and instruments; apparatus for 
use in medical analysis; blood testing apparatus; 
anaesthetic apparatus; galvanic therapeutic 
appliances; apparatus for the treatment of deafness; 
physical exercise apparatus, for medical purposes; 
dental apparatus and instruments; resuscitation 
apparatus; dental apparatus, electric; physiotherapy 
apparatus; bed vibrators; diagnostic apparatus for 
medical purposes; vibromassage apparatus; electric 
acupuncture instruments; lasers for medical 
purposes; cushions for medical purposes; pads 
[pouches] for preventing pressure sores on patient 
bodies; belts, electric, for medical purposes; esthetic 
massage apparatus; massage apparatus; medical 
apparatus and instruments; urological apparatus and 
instruments; orthodontic appliances; contraceptives, 
non-chemical; instrument cases for use by doctors; 
cases fitted for medical instruments; electrodes for 
medical use; electrocardiographs.

ט"ז חשון תשע"ו - 77029/10/2015



 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu Nauchno-issledovatelskaya 
laboratoria meditsinskoy elektronnoy tekhniki «LET 
Medikal»

Address: Mariupolskoe sh.,d. 27, k. 1, kv. 164, g. 
Taganrog, RU-347939 Rostovskaya obl., Russian 
Federation

(RU LLS)

Class: 42 סוג: 42

Computer system analysis; graphic arts design; 
technical project studies; engineering; installation of 
computer software; biological research; cosmetic 
research; mechanical research; physics [research]; 
chemical research; research and development of new 
products for others; technical research; calibration 
[measuring]; consultancy in the design and 
development of computer hardware; quality control; 
updating of computer software; maintenance of 
computer software; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; data conversion of 
computer programs and data [not physical 
conversion]; computer system design; rental of 
computer software; hosting computer sites [web 
sites]; duplication of computer programs; computer 
software design; creating and maintaining web sites 
for others; computer programming; packaging 
design.

Class: 44 סוג: 44

Rehabilitation for substance abuse patients; 
convalescent homes; medical clinic services; 
hospitals; massage; midwife services; veterinary 
assistance; dentistry; medical assistance; beauty 
salons; sanatoriums; services of a psychologist; 
nursing, medical; animal grooming; pet grooming; 
physical therapy; chiropractics.

ט"ז חשון תשע"ו - 77129/10/2015



Trade Mark No. 265886 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205690 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of four intertwined letters "f" 
forming four adjacent circular designs.

 Owners

Name: Fontana Pelletterie S.p.A.

Address: Via Trebbia, 26, I-20135 MILANO, Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, jumpers, 
jackets, sweatshirts, parkas, bathing suits, shirts, 
blouses, trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, t-
shirts, dresses, men's suits, coats, raincoats, 
overcoats, overalls, training suits, underwear, vests, 
hosiery and panty hose, stockings, socks, bathrobes, 
shawls, scarves, neckties, gloves as clothing, belts 
for clothing, shoes, boots, sandals, slippers, clogs, 
hats and caps.

ט"ז חשון תשע"ו - 77229/10/2015



Trade Mark No. 265887 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205713 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dan-Foam ApS

Address: Holmelund 43, DK-5560 Aarup, Denmark

(Denmark Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses, seat cushions, pillows, bed frames, 
foundations and adjustable bases, mattress toppers, 
chair pads, sofas, sleeper sofas; furniture, namely 
home furniture, bed headboards, bed footboards, foot 
rests.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring beds, mattresses, 
pillows, comforters, bed sheets, bed blankets, 
candles, fragrances, pajamas, stuffed toy animals 
and pet beds.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/09/2013, No. 012143996 האיחוד האירופי, 16/09/2013, מספר 012143996

Class: 20 סוג: 20

Class: 35 סוג: 35

ט"ז חשון תשע"ו - 77329/10/2015



Trade Mark No. 265894 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205796 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INVISTA TECHNOLOGIES S.à.r.l.

Address: Kreuzackerstrasse 9, CH-9000 St. Gallen, 
Switzerland

(Luxembourg S.à.r.l.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Clothing for protection against fire.

Class: 22 סוג: 22

Synthetic fibers used in the manufacture of clothing.

Class: 24 סוג: 24

Fabric used in the manufacture of clothing.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

ט"ז חשון תשע"ו - 77429/10/2015



Trade Mark No. 265902 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0799800 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DEXON Systems Kft.

Address: Barros u. 165, H-2040 Budaors, Hungary

(Hungary Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing apparatus and computers.

ט"ז חשון תשע"ו - 77529/10/2015



Trade Mark No. 265903 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0835483 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD 
(LAFITE)

Address: 33, rue de la Baume, F-75008 PARIS, France

(France Société en commandite par actions)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers.

ט"ז חשון תשע"ו - 77629/10/2015



Trade Mark No. 265904 מספר סימן

Application Date 23/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0840195 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SALKO BİSİKLET SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Akşemsettın Cad. No. 14 Arnavutköy, 
Gazıosmanpaşa/Istanbul, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, bicycles parts, bicycle spares; brakes, 
bicycle handlebars, bicycle bodies, rims, hubcaps, 
saddle seats of bicycles, gears of bicycles.

ט"ז חשון תשע"ו - 77729/10/2015



Trade Mark No. 265905 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0855591 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DOMAINE D'AUSSIERES

Address: Domaine d'Aussières, F-11100 NARBONNE, 
France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines of guaranteed label of origin.

ט"ז חשון תשע"ו - 77829/10/2015



Trade Mark No. 265906 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0901757 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Employment agency services for part-time and 
permanent staff; consulting in personnel 
management; selection, recruitment and placement 
of temporary, casual and permanent personnel; 
replacement of employees; management consulting 
in the business organisation and management field; 
providing information, online and in printed form, in 
the field of business management; employment 
agency services, namely online provision of 
employment advertisements and employment 
descriptions; outsourcing services (business 
assistance, namely outsourcing services in the fields 
of information technology, services of engineers and 
finance); providing statistical information, market 
studies; payroll accounting and payroll billing for third 
parties as well as related consulting services; 
management of data by means of computers; 
company management; business management and 
organization consulting; consulting in company 
relocation; carrying out (psychological) attitude and 
behaviour tests for placement bureaux and for 
personnel evaluations; carrying out (psychological) 
aptitude tests for individuals in the fields of the office, 
secretarial work, word processing, data entry, 
information systems management, industry and 
technology for placement bureaux and for personnel 
evaluation.

Class: 41 סוג: 41

Running workshops and personalised seminars (also 
online), in the field of techniques for persons looking 
for work, networking, career management, business 
management and manager coaching; running 
training programs in the fields of the office, 
secretarial work, word processing, data entry, 
information systems management.

Class: 42 סוג: 42

Computer and computer programming consulting; 
computer programming for third parties; design and 
development of computers and software; services of 
engineers.

ט"ז חשון תשע"ו - 77929/10/2015



 Owners

Name: Adecco S.A.

Address: Route de Bonmont 31, CH-1275 Chéserex, 
Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

ט"ז חשון תשע"ו - 78029/10/2015



Trade Mark No. 265907 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0959761 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DOMAINE D'AUSSIERES

Address: Domaine d'Aussières, F-11100 NARBONNE, 
France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine.

ט"ז חשון תשע"ו - 78129/10/2015



Trade Mark No. 265908 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1028326 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 and brandies bearing a guaranteed label of 
origin from the wine-making estate called Château 
Duhart-Milon.

ט"ז חשון תשע"ו - 78229/10/2015



Trade Mark No. 265915 מספר סימן

Application Date 15/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1063417 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fashion Statements GmbH

Address: Bolligenstrasse 94, CH-3065 Bolligen, 
Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, spectacle cases, sunglasses.

Class: 14 סוג: 14

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

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made of these 
materials, included in this class.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, hats, bathing suits, underwear, 
scarves, belts, socks.

ט"ז חשון תשע"ו - 78329/10/2015



Trade Mark No. 265919 מספר סימן

Application Date 28/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1131144 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages and 
preparations; iced coffee; artificial coffee, artificial 
coffee extracts, artificial coffee-based beverages and 
preparations; chicory [coffee substitute]; tea, tea 
extracts, tea-based beverages and preparations; iced 
tea; malt-based preparations for human 
consumption; cocoa and cocoa-based beverages and 
preparations; chocolate, chocolate products, 
chocolate-based beverages and preparations; 
confectionery, sugar confectionery, candy; sugar; 
chewing gum not for medical purposes; natural 
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastries; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels, desserts 
(included in this class), puddings; edible ices, water 
ices, sherbets, frozen confectionery, frozen cakes, 
ice cream, frozen desserts, frozen yogurts, powders 
and binding agents (included in this class) for making 
edible ices and/or water ices and/or sherbets and/or 
frozen confectionery and/or frozen cakes and/or ice 
cream and/or frozen desserts and/or frozen yogurts; 
honey and artificial honey; breakfast cereals, muesli, 
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; rice, pasta, noodles; food products 
made from rice, flour or cereals, also in the form of 
cooked dishes; pizzas; sandwiches; ready-to-bake 
cake paste and food paste preparations; sauces, 
soya sauce; tomato ketchup; food flavoring or 
seasoning products; spices for food, condiments, 
salad dressings, mayonnaise; mustard; vinegar.

ט"ז חשון תשע"ו - 78429/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Red, blue, dark 
gray, light gray, yellow, dark purple, pink, black and 
white as shown in the mark.

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

ט"ז חשון תשע"ו - 78529/10/2015



Trade Mark No. 265922 מספר סימן

Application Date 04/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1197218 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Dark blue, blue, 
light blue, gray and white  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, electronic 
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, 17/10/2013, No. 652822 שוויץ, 17/10/2013, מספר 652822

Class: 34 סוג: 34

ט"ז חשון תשע"ו - 78629/10/2015



Trade Mark No. 265924 מספר סימן

Application Date 16/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nalto Marketing Ltd. שם: נאלטו שווק בע"מ

Address: 51 Beya'ar St., Moshav Ganei Am, 4590500, 
Israel

כתובת : רחוב ביער 51, גני עם, 4590500, ישראל

חברה פרטית

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: 16 סוג: 16

Cardboard packaging; packaging boxes and 
containers of paper, cardboard, foils of plastic; 
collapsible cardboard boxes.

 

אריזות קרטון; קופסאות/ארגזי אריזה ומיכלים מנייר, קרטון, 
גלילי פלסטיק; קופסאות קרטון מתקפלות

 
                                                             

ט"ז חשון תשע"ו - 78729/10/2015



CANARY

Trade Mark No. 265927 מספר סימן

Application Date 16/06/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1232311 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 31053, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 31053, ישראל

חברה ציבורית

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 and wearable hardware for 
enabling measurement of vital signs and diagnostic 
testing of users; computer software and hardware 
comprised of inertial sensors, physiological sensors 
and optical sensors for use in physiological 
measuring and monitoring, data collection and data 
fusion, review, comparison, interpretation, analysis, 
diagnosis, and storage of user's health parameters 
and user position and orientation; computer hardware 
and software for monitoring a person's body, organ, 
and tissue motion, vital signs, blood sugar, body fat, 
sleep patterns and similar health indicators; all 
included in class 09.

תוכנת מחשב וחומרה לבישה המאפשרים מדידה של סימני 
חיים ובדיקה אבחונית של משתמשים; תוכנת וחומרת מחשב 
הכוללת חיישני אינרציה, חיישנים פיזיולוגיים וחיישנים אופטיים 
לשימוש במדידה ובקרה פיזיולוגיות, איסוף מידע ומיזוג מידע, 
סקירה, השוואה, פירוש, ניתוח, אבחון ואחסון של ערכי בריאות 
המשתמש ומיקום והתמצאות המשתמש; תוכנת וחומרת מחשב 
לבקרת תנועת גוף, איברים ורקמה של אדם, סימני חיים, סוכר 
בדם, שומן גוף, דפוסי שינה ואינדיקטורים דומים של בריאות; 
הנכללים כולם בסוג 09.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 78829/10/2015



Trade Mark No. 265935 מספר סימן

Application Date 17/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PAZ OIL COMPANY LIMITED שם: פז חברת נפט בע"מ

Address: Euro Park 4, Holland Building, Kibbutz Yakum, 
60972, Israel

כתובת : יורו פארק 4, בניין הולנד, יקום, 60972, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages ; all 
included in class 32

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32                             
                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 78929/10/2015



Trade Mark No. 265936 מספר סימן

Application Date 17/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PAZ OIL COMPANY LIMITED שם: פז חברת נפט בע"מ

Address: Euro Park 4, Holland Building, Kibbutz Yakum, 
60972, Israel

כתובת : יורו פארק 4, בניין הולנד, יקום, 60972, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages ; all 
included in class 32

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32                             
                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 79029/10/2015



Trade Mark No. 265937 מספר סימן

Application Date 17/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PAZ OIL COMPANY LIMITED שם: פז חברת נפט בע"מ

Address: Euro Park 4, Holland Building, Kibbutz Yakum, 
60972, Israel

כתובת : יורו פארק 4, בניין הולנד, יקום, 60972, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar,  sago, artificial coffee; 
confectionery, ices; honey, treacle;  ice ; all included 
in class 30

קפה, תה, קקאו, סוכר,  סגו, תחליפי קפה; ממתקים, גלידות; 
דבש; נופת;  קרח ; הנכללים כולם בסוג 30                           

                              

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages ; all 
included in class 32

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32                             
                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 79129/10/2015



Trade Mark No. 265939 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Liquid and gold 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים: Liquid ו - 
Gold בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: ANNA LOTAN LTD. שם: אנה לוטן בע"מ

Address: Hailan 10 St., P.O.B. 166, Or Akiva, 30600, 
Israel

כתובת : האילן 10, ת.ד. 166, אור עקיבא, 30600, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics - face and body creams, lotions face and 
body, cleaning preparation, soaps; Gels, masks; all 
Included in class 3.

תמרוקים - קוסמטיקה: קרמים לפנים ולגוף, תחליבים, תכשירי 
ניקוי לפנים, סבונים; ג'לים, מסיכות פנים; הנכללים כולם בסוג 

               .3

ט"ז חשון תשע"ו - 79229/10/2015



ایدورسیا

Trade Mark No. 265959 מספר סימן

Application Date 18/06/2014 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: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, Allschwil, 4123, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                         

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/02/2014, No. 52277/2014 שוויץ, 25/02/2014, מספר 52277/2014

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 79329/10/2015



Trade Mark No. 265961 מספר סימן

Application Date 01/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eitani B. Comp[uterized System Ltd. שם: ב. איתני מערכות ממוחשבות בע"מ 

Address: Yehoshua Hazoref 3, Beer Sheva, Israel כתובת : יהושוע הצורף 3, באר שבע, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lawyer Dan Cohen 

Address: 78 Hadasa st., Beer-sheva, 8422127, Israel

שם: עו"ד דן כהן

כתובת : רח' הדסה 78, באר שבע, 8422127, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, printers, amplification system, speakers 
and related equipment, computer monitors, 
projectors, weighing systems, cash registers, 
scanners, tablets, paper shredders, cameras, TV 
screens, computer peripherals (cables, Switches 
converters)

מחשבים, מדפסות, מערכות הגברה, רמקולים וציוד נלווה, 
מסכי מחשב, מקרנים, מערכות שקילה, קופות רושמות, 

סורקים, טאבלטים, מגרסות נייר, מצלמות, מסכי טלביזיה, ציוד 
הקפי למחשבים (כבלים, ממתגים ממירים).                           
                                                                                    

  

ט"ז חשון תשע"ו - 79429/10/2015



חיסכון פיננסיוני

Trade Mark No. 265968 מספר סימן

Application Date 19/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Excellence Mutual Funds Ltd. שם: אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

Address: 25 Efal Street, Petach Tikva, 4951125, Israel כתובת : רח' אפעל 25, פתח תקוה, 4951125, ישראל

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: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; mutual funds and 
investments; management of mutual funds; all 
included in class 36

עסקי מימון; עסקי כספים; קרנות נאמנות והשקעות; ניהול 
קרנות נאמנות; הנכללים כולם בסוג 36                                 

                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 79529/10/2015



PRO-UP

Trade Mark No. 265969 מספר סימן

Application Date 19/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: N.G. Solutions Ltd. שם: אנ.גי.סולושנס בע"מ

Address: 38 Ha-Barzel Street, Tel Aviv, 6971054, Israel כתובת : רחוב הברזל 38, תל אביב, 6971054, ישראל

יצרנים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements for humans; all included in class 5 תוספי מזון לבני אדם ; הנכללים כולם בסוג 5                       

ט"ז חשון תשע"ו - 79629/10/2015



HP ENTERPRISE MAPS

Trade Mark No. 265972 מספר סימן

Application Date 19/06/2014 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; computer software to manage 
business, application, and infrastructure 
architectures; all included in class 9.

תוכנת מחשב; תוכנת מחשב לניהול ארכיטקטורת עסקים, 
יישומים, ותשתיות; הנכללים כולם בסוג 9.                             

                                                        

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, technical advice 
relating to the configuration of software; information 
technology consulting services; design, development, 
and installation of computer software; updating and 
maintenance of computer software; software as a 
service (SAAS) services featuring software to 
manage business, application, and infrastructure 
architectures; all included in class 42.

שירותי תמיכה טכנית, שהם, ייעוץ טכני הנוגע לתצורה של 
תוכנה; שירותי ייעוץ טכנולוגיית מידע; עיצוב, פיתוח, והתקנה 
של תוכנות מחשב; עדכון ותחזוקה של תוכנות מחשב; שירותי 
תוכנה כשירות המציעים תוכנה לניהול ארכיטקטורת עסקים, 

יישומים, ותשתיות; הנכללים כולם בסוג 42.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

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

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

U.S.A., 13/01/2014, No. 86/163731 ארה"ב, 13/01/2014, מספר 86/163731

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 79729/10/2015



LADY SPEED STICK ANTI-STRESS

Trade Mark No. 265973 מספר סימן

Application Date 19/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Deodorants and antiperspirants for personal use; all 
included in class 3

תכשירי אל-ריח ותכשירים נוגדי הזעה לשימוש אישי; הנכללים 
כולם בסוג 3             

ט"ז חשון תשע"ו - 79829/10/2015



MANSUR GAVRIEL

Trade Mark No. 265975 מספר סימן

Application Date 19/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mansur Gavriel LLC

Address: 195 Chrystie Street # 809A, New York, 10002, 
New York, U.S.A.

Limited Liability Company of the State of New York

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

Handbags; tote bags; purses; wallets; all included in 
class 18.

תיקי יד; תיקי נשיאה; נרתיקים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
         .18

ט"ז חשון תשע"ו - 79929/10/2015



Trade Mark No. 265980 מספר סימן

Application Date 11/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205871 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)

Russian Federation, 23/09/2013, No. 2013732747 רוסיה, 23/09/2013, מספר 2013732747

Class: 34 סוג: 34

ט"ז חשון תשע"ו - 80029/10/2015



Trade Mark No. 265981 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205880 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sparkling Juice Company Pty Ltd

Address: 2-4 Buckhurst Street, SOUTH MELBOURNE 
VIC 3205, Australia

(Victoria, Australia Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Aerated mineral waters; mineral water (beverages); 
carbonated non-alcoholic drinks; fruit flavoured non-
alcoholic drinks; fruit drinks; fruit juices; syrups for 
beverages; preparations for making beverages; 
colas; smoothies; fresh fruit juices; fresh vegetable 
juices; sports drinks (non-medicated); beer.

ט"ז חשון תשע"ו - 80129/10/2015



Trade Mark No. 265984 מספר סימן

Application Date 20/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205913 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Baitella AG

Address: Thurgauerstrasse 70, CH-8050 Zürich, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Tripods, stands and devices for fixing using clamps, 
magnets and vacuums, any goods of metal and 
plastic and for measuring, photographic technique 
and optical apparatus and instruments, all the 
aforesaid goods of Swiss origin.

Class: 10 סוג: 10

Tripods, stands and devices for fixing using clamps, 
magnets and vacuums, any goods of metal and 
plastic and for medical apparatus and instruments, all 
the aforesaid goods of Swiss origin.

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

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

Switzerland, 28/10/2013, No. 656189 שוויץ, 28/10/2013, מספר 656189

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

ט"ז חשון תשע"ו - 80229/10/2015



Trade Mark No. 265986 מספר סימן

Application Date 18/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1205954 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours The color(s) black, 
white, and red are claimed as a feature of the mark  
as shown in the mark.

 Owners

Name: Altunay, Muhammet Mustafa

Address: 965 NE 80th Street, Miami FL 33138, U.S.A.

(United States Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Fight shorts for mixed martial arts or grappling; 
martial arts uniforms; martial arts uniforms, namely, 
gis; mixed martial arts suits.

Class: 28 סוג: 28

Martial arts training equipment; martial arts training 
equipment, namely, nunchucks; sports equipment for 
boxing and martial arts, namely, boxing gloves, 
boxing bags, punching mitts, belly protectors, groin 
protectors and shin guards; sports equipment for 
boxing and martial arts, namely, boxing gloves, 
mixed martial arts gloves, punching mitts, and shin 
guards; sports equipment for boxing, martial arts, and 
the like, namely, an apparatus to support a moving 
heavy bag; chest protectors, namely, protective bras 
for boxing, martial arts, and the like.

ט"ז חשון תשע"ו - 80329/10/2015



Trade Mark No. 265990 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205986 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KTC s.r.l.

Address: Via Almerico Da Schio, 4/A-B, I-36051 Creazzo 
(Vicenza), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Compressors (machines).

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

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

Italy, 17/10/2013, No. VI2013C000552 VI2013C000552 איטליה, 17/10/2013, מספר

Class: 7 סוג: 7

ט"ז חשון תשע"ו - 80429/10/2015



Trade Mark No. 265992 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206021 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours 802 c green  as 
shown in the mark.

 Owners

Name: SAKPROJECT INTERNATIONAL, SA

Address: ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA, RUA DA 
ESCOLA, P-3505-443 PRIME VISEU, Portugal

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Shin guards [sports articles]; knee guards [sports 
articles].

ט"ז חשון תשע"ו - 80529/10/2015



Trade Mark No. 265993 מספר סימן

Application Date 24/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206028 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG FENGYUAN PUMP INDUSTRY CO., 
LTD.

Address: Taihu Industry Zone Daxi Wenling, 317525 
Zhejiang, People's Republic of China

(CHINA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Agricultural machines; mine drainage pump; 
alternators; centrifugal pumps; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; air suction machines; 
valves [parts of machines); blowing machines for the 
compression, exhaustion and transport of gases; 
blowing machines; compressed air machines.

ט"ז חשון תשע"ו - 80629/10/2015



Trade Mark No. 265994 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206037 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANDONG FENGYUAN TYRE 
MANUFACTURE LIMITED COMPANY

Address: Economic Development Zone,Yicheng District, 
Zaozhuang City, Shandong, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Inner tubes for pneumatic tires; tires for vehicle 
wheels; cover tire tread for vehicles (belts for 
wheels); spikes for tires; casings for pneumatic tires 
[tyres]; car tires; auto tires; solid tires for vehicle 
wheels; treads for retreading tires [tyres].

ט"ז חשון תשע"ו - 80729/10/2015



Trade Mark No. 265996 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206047 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Autel Intelligent Technology Co., Ltd.

Address: Rm 106-107,109,114, SZICC Bldg., Chaguang 
Rd., Southside, Xili, Xili, Nanshann, 518055 Shenzhen, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automotive troubleshooting diagnostic software; tire 
pressure sensors; automotive fault diagnostic tablets; 
automotive code readers; automotive fault diagnostic 
analyzers; automotive traveling monitors; automobile 
tire pressure detectors; computer software 
[recorded]; computer programs [downloadable 
software]; navigational 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)

People's Republic of China, 11/11/2013, No. 
13514059

סין, 11/11/2013, מספר 13514059

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 80829/10/2015



Trade Mark No. 266000 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206094 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for processing 
payment transactions, processing point of sale 
transactions, voucher redemption, appointment 
scheduling, analyzing merchant transactions, and for 
evaluating and managing information on business 
performance and customers; computer software for 
promoting goods and services, for online retail store 
services featuring goods and services, for providing 
information and reviews concerning travel services 
and destinations, and for providing a website 
featuring ratings, reviews, and recommendations on 
events and activities in entertainment; computer 
hardware, namely, electronic card readers for 
electronically readable cards; computer application 
software for mobile phones, smart phones, PC 
tablets, and electronic tablets for processing payment 
transactions, processing point of sale transactions, 
voucher redemption, appointment scheduling, 
analyzing merchant transactions, and for evaluating 
and managing information on business performance 
and customers; computer application software for 
mobile phones, smart phones, PC tablets, and 
electronic tablets for promoting goods and services, 
for online retail store services featuring goods and 
services, for providing information and reviews 
concerning travel services and destinations, and for 
providing a website featuring ratings, reviews, and 
recommendations on events and activities in 
entertainment; downloadable vouchers in the nature 
of tickets for admission to sporting, cultural, and 
entertainment events, via the Internet.

Class: 39 סוג: 39

Providing information and providing reviews 
concerning travel services and destination stays.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 03/04/2014, No. 86240902 ארה"ב, 03/04/2014, מספר 86240902

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 80929/10/2015



 Owners

Name: Groupon, Inc.

Address: 600 West Chicago Avenue, Chicago IL 60654, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ז חשון תשע"ו - 81029/10/2015



Trade Mark No. 266002 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206115 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10, Koishikawa 4 chome, Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8088, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and other preparations 
for destroying vermin, fungicides, herbicides; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders.

ט"ז חשון תשע"ו - 81129/10/2015



Trade Mark No. 266007 מספר סימן

Application Date 06/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206177 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hefei Jinghong Electrical Co., Ltd.

Address: No. 4288 Tiandu Road, Economic and 
Technology Zone, Hefei, Anhui, People's Republic of 
China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Germicidal lamps for purifying air; gas lamps; 
microwave ovens [cooking apparatus]; refrigerators; 
desiccating apparatus; heat accumulators; taps 
[cocks, spigots] [faucets (Am.)] for pipes; hot air bath 
fittings; disinfectant apparatus; radiators, electric.

ט"ז חשון תשע"ו - 81229/10/2015



Trade Mark No. 266008 מספר סימן

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206178 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The One Group LLC

Address: 411 West 14th St., 2nd FL, New York NY 
10014, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting nightclub entertainment 
events; Arranging and conducting nightclub parties; 
Night clubs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 24/03/2014, No. 86229587 ארה"ב, 24/03/2014, מספר 86229587

Class: 41 סוג: 41

ט"ז חשון תשע"ו - 81329/10/2015



Trade Mark No. 266009 מספר סימן

Application Date 06/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206188 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QUANZHOU JIYOU SHOES CO., LTD.

Address: Huinan Industrial District,(Zhang Ban), Hui'An 
County, Quanzhou City, Fujian province, People's 
Republic of China

(China Co., Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; ready-made clothing; layettes; bathing 
suits; shoes; headgear for wear; hosiery; gloves 
(clothing); neckties; leather belts for clothing.

ט"ז חשון תשע"ו - 81429/10/2015



Trade Mark No. 266010 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206213 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Automatic food and drink distributing machines; refills 
as parts of such distributing machines, cartridges as 
parts of such distributing machines and spare parts 
for such distributing machines.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating and cooking; apparatus for 
heating and foaming milk; apparatus and machines, 
included in this class, for making beverages, 
including tea, coffee, cappuccino and chocolate 
beverages; electric coffee machines, tea machines, 
coffee makers and percolators; parts and component 
parts for all the aforesaid goods; electric machines, 
included in this class, for preparing all types of 
beverages; refills, cartridges included in this class 
and spare parts for such machines; electric coffee 
filters; electric tea filters; electric percolators.

Class: 29 סוג: 29

Milk, cream, butter, cheese and dairy products; milk 
substitutes; milk beverages, milk predominating; milk-
based desserts and cream-based desserts; yogurts; 
soya milk (milk substitute), preserved soya beans for 
human consumption; edible oils and fats; protein 
preparations for human consumption; coffee and/or 
tea whiteners (cream substitutes); beverages based 
on milk ferments.

ט"ז חשון תשע"ו - 81529/10/2015



Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages and 
preparations; iced coffee; tea, tea extracts, tea-based 
beverages and preparations; iced tea; malt-based 
preparations for human consumption; cocoa and 
cocoa-based beverages and preparations; chocolate, 
chocolate products, chocolate-based beverages and 
preparations; confectionery, sugar confectionery, 
candy; sugar; chewing gum not for medical use; 
natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, 
pastries; biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels, 
desserts (included in this class), puddings; edible 
ices, water ices, sherbets, frozen confectionery, 
frozen cakes, ice cream, frozen desserts, frozen 
yogurts, powders and binding agents (included in this 
class) for making edible ices and/or water ices and/or 
sherbets and/or frozen confectionery and/or frozen 
cakes and/or ice cream and/or frozen desserts and/or 
frozen yogurts; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, 
ready-to-eat cereals; cereal preparations; rice, pasta, 
noodles; food products based on rice, flour or 
cereals, also in the form of cooked dishes; pizzas; 
sandwiches; ready-to-bake cake paste and food 
paste preparations; sauces, soya sauce; tomato 
ketchup; flavoring or seasoning products for food; 
spices for food, condiments, salad dressings, 
mayonnaise; mustard; vinegar.

Class: 32 סוג: 32

Still waters, processed waters, flavored waters; fruit-
flavored beverages and fruit-based beverages, fruit 
juices and vegetable juices, nectars, lemonades, 
soda water and other non-alcoholic beverages; 
syrups, extracts and essences and other 
preparations for making non-alcoholic beverages 
(excluding essential oils); beverages based on milk 
ferments; soya-based beverages; malt-based 
beverages; isotonic 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)

Switzerland, 04/09/2013, No. 655460 שוויץ, 04/09/2013, מספר 655460

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ט"ז חשון תשע"ו - 81629/10/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

ט"ז חשון תשע"ו - 81729/10/2015



Trade Mark No. 266011 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206221 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting programs 
in the field of oncology and providing educational 
materials in connection therewith; providing 
educational information in the field of oncology via an 
online website.

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information; providing health 
information in the field of oncology.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/11/2013, No. 655817 שוויץ, 20/11/2013, מספר 655817

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

ט"ז חשון תשע"ו - 81829/10/2015



Trade Mark No. 266013 מספר סימן

Application Date 21/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206257 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black and 
red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Hayk Beglaryan

Address: Azatutyan 1-2, Yerevan, Armenia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; non-alcoholic beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages.

ט"ז חשון תשע"ו - 81929/10/2015



Trade Mark No. 266015 מספר סימן

Application Date 24/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206273 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Robert Bosch GmbH

Address: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Stuttgart, 
Gerlingen, Germany

(Germany Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric glue guns, nozzles for glue guns.

Class: 9 סוג: 9

Software.

Class: 16 סוג: 16

Glues and adhesives, glue cartridges, glue capsules, 
for stationary or household purposes.

Class: 20 סוג: 20

Cases of plastic.

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

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

European Union, 26/07/2013, No. 012016631 האיחוד האירופי, 26/07/2013, מספר 012016631

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 20 סוג: 20

ט"ז חשון תשע"ו - 82029/10/2015



Trade Mark No. 266016 מספר סימן

Application Date 13/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206275 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Deutsche Lufthansa AG

Address: Von-Gablenz-Str. 2-6, 50679 Köln, Germany

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Conducting payment processes.

Class: 39 סוג: 39

Transport of passengers by aeroplane; arranging, 
reserving and booking of transport services, travel 
and transport.

Class: 43 סוג: 43

Hotel booking and reservations.

ט"ז חשון תשע"ו - 82129/10/2015



Trade Mark No. 266017 מספר סימן

Application Date 14/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206303 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guess?, Inc.

Address: 1444 South Alameda Street, Los Angeles CA 
90021, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Fragrances and perfumery; cologne, eau de toilette, 
hair and body wash for humans, hair care 
preparations, body sprays, deodorant body sprays 
and after-shave, after-shave lotions, after-shave 
balms.

ט"ז חשון תשע"ו - 82229/10/2015



Trade Mark No. 266018 מספר סימן

Application Date 14/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206312 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ISTUDIO LLC

Address: 1451 OCEAN DR., SUITE 200, MIAMI BEACH 
FL 33139, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

On-line website featuring profiles of models, 
photographers, make-up artists, hairstylists and other 
industry professionals seeking employment or 
offering services; employment services in the nature 
of casting services for models, photographers, make-
up artists, hairstylists and movie, television and 
entertainment professionals.

Class: 45 סוג: 45

Social networking services for individual talent.

ט"ז חשון תשע"ו - 82329/10/2015



Trade Mark No. 266019 מספר סימן

Application Date 16/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206313 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc.

Address: 5800 Granite Parkway, Suite 600, Plano, TX 
75024, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in computer aided design, 
computer aided industrial design, computer aided 
manufacturing, computer aided engineering, 
knowledge based engineering and for operation 
management of product data.

ט"ז חשון תשע"ו - 82429/10/2015



Trade Mark No. 266020 מספר סימן

Application Date 21/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206316 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FRIXA CO., LTD.

Address: 1, Bongnak-gil, Byeollyang-myeon, Suncheon-
si, Jeollanam-do, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Brakes for vehicles; brake shoes for vehicles; brake 
linings for vehicles; brake segments for vehicles; 
brake discs for vehicles; brake calipers for vehicles; 
brake systems for vehicles; cycle brakes; brakes for 
bicycles, cycles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/03/2014, No. 4020140018020 דרום קוריאה, 18/03/2014, מספר 4020140018020

Class: 12 סוג: 12

ט"ז חשון תשע"ו - 82529/10/2015



Trade Mark No. 266023 מספר סימן

Application Date 06/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206333 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD

Address: Shuiyunpu Village,Xiaolin Town, Cixi City, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Connectors [electricity]; connections for electric lines; 
connections, electric; sockets, plugs and other 
contacts [electric connections]; junction boxes 
[electricity]; switches, electric; wire connectors 
[electricity]; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; electric connectors; lighting 
ballasts.

ט"ז חשון תשע"ו - 82629/10/2015



Trade Mark No. 266025 מספר סימן

Application Date 19/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206352 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: 1 סוג: 1

Cartridges sold filled with propylene glycol for 
electronic cigarettes.

ט"ז חשון תשע"ו - 82729/10/2015



Trade Mark No. 266030 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206423 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KERNEOS

Address: 8 rue des Graviers, F-92200 NEUILLY-SUR-
SEINE, France

(FRANCE Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; concrete, particularly 
high-strength aluminous concrete, mortars, building 
materials with refractory properties.

ט"ז חשון תשע"ו - 82829/10/2015



Trade Mark No. 266033 מספר סימן

Application Date 24/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206457 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: RATIONAL AG

Address: Iglinger Straße 62, 86899 Landsberg/Lech, 
Germany

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for cooking and/or steam generating for 
the treatment and preparation of food in commercial 
kitchens; accessories and parts of the aforesaid 
goods (as far as included in this class).

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

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

Germany, 23/12/2013, No. 30 2013 070 069.4/11 גרמניה, 23/12/2013, מספר 069.4/11 070 2013 30

Class: 11 סוג: 11

ט"ז חשון תשע"ו - 82929/10/2015



Trade Mark No. 266038 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0505649 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHÂTEAU RIEUSSEC, Société anonyme

Address: 33, rue de la Baume, F-75008 PARIS, France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines with guaranteed appellation from the wine-
making estate called Château Rieussec.

ט"ז חשון תשע"ו - 83029/10/2015



Trade Mark No. 266040 מספר סימן

Application Date 06/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0783273 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CogniStreamer NV

Address: Engelse Wandeling 2 bus K 10, B-8500 Kortrijk, 
Belgium

(BE Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded computer programs, computer software, 
recorded programs for computer control.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software design; 
updating of computer software; rental of computer 
software.

ט"ז חשון תשע"ו - 83129/10/2015



Trade Mark No. 266043 מספר סימן

Application Date 03/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0923198 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: David Austin Roses Limited

Address: Bowling Green Lane, Albrighton, 
Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

(Under the laws of England and Wales Private limited 
company, registered number 2701780)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfume; toiletries; cosmetics; soaps; essential oils.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; diaries; calendars; books; carrier 
bags; paper sacks; stationery.

Class: 26 סוג: 26

Artificial flowers; silk flowers.

Class: 31 סוג: 31

Live plants.

ט"ז חשון תשע"ו - 83229/10/2015



Trade Mark No. 266048 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1036570 מספר סימן בינלאומי

 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).

ט"ז חשון תשע"ו - 83329/10/2015



Trade Mark No. 266049 מספר סימן

Application Date 21/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1042359 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Swims AS

Address: P.O. Box 123, N-0323 Oslo, Norway

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; travelling bags; umbrellas; handbags; wallets.

Class: 25 סוג: 25

Rainwear; galoshes; clothing; walking shoes; casual 
boots; sandals for casual use; moccasins for casual 
use; rain hats; slippers.

Class: 28 סוג: 28

Sporting articles (not included in other classes).

ט"ז חשון תשע"ו - 83429/10/2015



Trade Mark No. 266056 מספר סימן

Application Date 05/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1106427 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Scentsible, LLC

Address: 4901 Keller Springs, Suite 106D, Addison, 
Texas 75001, U.S.A.

(Texas, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Air fresheners.

ט"ז חשון תשע"ו - 83529/10/2015



Trade Mark No. 266060 מספר סימן

Application Date 21/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1135007 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alan Huntley

Address: 362 Gulf Breeze Parkway, Suite 299, Gulf 
Breeze FL 32561, U.S.A.

(United States Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Wheeled carrier cart for surfboards, paddle boards, 
kite boards, wind surfing boards and kayaks.

ט"ז חשון תשע"ו - 83629/10/2015



Trade Mark No. 266061 מספר סימן

Application Date 30/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1177847 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Academies [education]; amusement parks; 
amusements; animal training; arranging and 
conducting of colloquiums; arranging and conducting 
of concerts; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of symposiums; arranging 
and conducting of workshops [training]; arranging of 
beauty contests; boarding schools; booking of seats 
for shows; bookmobile services; publication of books; 
calligraphy services; holiday camp services 
[entertainment]; sport camp services; providing 
casino facilities [gambling]; rental of cine-films; 
cinema presentations; circuses; club services 
[entertainment or education]; coaching [training]; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; organization of sports competitions; 
conducting fitness classes; arranging and conducting 
of congresses; correspondence courses; disc jockey 
services; discotheque services; rental of skin diving 
equipment; dubbing; videotape editing; education 
information; educational examination; educational 
services; electronic desktop publishing; entertainer 
services; entertainment; entertainment information; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; organization of fashion shows for 
entertainment purposes; film production, other than 
advertising films; gambling; game services provided 
on-line from a computer network; games equipment 
rental; providing golf facilities; gymnastic instruction; 
health club services [health and fitness training]; 
instruction services; language interpreter services; 
layout services, other than for advertising purposes; 
lending libraries; mobile library services; microfilming; 
modelling for artists; movie studios; movie theatre 
presentations; providing museum facilities 

ט"ז חשון תשע"ו - 83729/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours black, white, beige, 
grey/blue, light violet and red. as shown in the mark.

 Owners

Name: VORSTAR INVESTMENT LTD

Address: Thiseos 4, CY-2413 Egkomi, Nicosia, Cyprus

(CYPRUS LIMITED LIABILITY COMPANY)

[presentation, exhibitions]; music composition 
services; music-halls; news reporters services; night 
clubs; nursery schools; operating lotteries; orchestra 
services; organization of balls; organization of shows 
[impresario services]; party planning [entertainment]; 
presentation of live performances; personal trainer 
services [fitness training]; photographic reporting; 
photography; physical education; practical training 
[demonstration]; production of music; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; providing 
sports facilities; publication of electronic books and 
journals on-line; production of radio and television 
programmes; rental of radio and television sets; radio 
entertainment; rental of video cassette recorders; 
recording studio services; providing recreation 
facilities; recreation information; religious education; 
rental of audio equipment; rental of camcorders; 
rental of lighting apparatus for theatrical sets or 
television studios; rental of motion pictures; rental of 
movie projectors and accessories; rental of show 
scenery; rental of sound recordings; rental of sports 
equipment, except vehicles; rental of sports grounds; 
rental of stadium facilities; rental of stage scenery; 
rental of tennis courts; rental of video cameras; rental 
of videotapes; scriptwriting services; sign language 
interpretation; subtitling; teaching; television 
entertainment; publication of texts, other than 
publicity texts; theatre productions; ticket agency 
services [entertainment]; timing of sports events; toy 
rental; translation; tuition; videotape film production; 
videotaping; vocational guidance [education or 
training advice]; vocational retraining; writing of texts, 
other than publicity texts; zoological garden services.
Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
temporary accommodation reservations; boarding for 
animals; bar services; boarding house bookings; 
cafeterias; canteens; food and drink catering; rental 
of cooking apparatus; day-nurseries [crèches]; 
holiday camp services [lodging]; retirement homes; 
tourist homes; hotel reservations; hotels; boarding 
houses; motels; providing campground facilities; 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental 
of drinking water dispensers; rental of meeting 
rooms; rental of temporary accommodation; rental of 
tents; rental of transportable buildings; restaurants; 
self-service restaurants; snack-bars.

ט"ז חשון תשע"ו - 83829/10/2015



TALISKER STORM

Trade Mark No. 266062 מספר סימן

Application Date 20/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Diageo Scotland Limited

Address: 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, 
Edinburgh Park, Scotland

A company incorporated under the laws of the Scotland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.         
                

ט"ז חשון תשע"ו - 83929/10/2015



TUNEL

Trade Mark No. 266066 מספר סימן

Application Date 22/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tunel International GmbH

Address: Industriestrasse 31, Dietlikon, CH-8305, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות   אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים בסוג 33.         
        

ט"ז חשון תשע"ו - 84029/10/2015



WAREHOUSE OF CONTEXT

Trade Mark No. 266071 מספר סימן

Application Date 22/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Great Bay Software, Inc.

Address: 100 Main Street, Suite 250, Dover, New 
Hampshire, 03840, 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: 42 סוג: 42

Computer network design and computer software 
design for the discovering and managing endpoint 
profiles of network devices.

תכנון רשת מחשב ותכנון תוכנת מחשב לגילוי וניהול פרופילי 
נקודות קצה של התקני רשת.                                             

                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 84129/10/2015



Trade Mark No. 266073 מספר סימן

Application Date 02/06/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1250686 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmitting or reproduction 
of sound, music, images, data and videos; sound, 
music, image, data and video recordings; multimedia 
productions; motion picture films; television films and 
programmes; animations; 3D motion picture films, 
television films and programmes, and animations; 
radio programmes; computer software and firmware; 
recording materials used for storage and 
transmission of digital and analogue data, images, 
sounds and recordings; pre-recorded audio and/or 
video media, CDs, CDRs, DVDs, DVDRs, DATs, 
DACs, HD discs, 3D discs, mini-discs, records, 
tapes, cassettes, discs and flash drives; laser-read 
discs for recording, reproducing, transmitting and 
playing sound, images, music, data or video; optical-
read discs for recording, reproducing, transmitting 
and playing sound, images, music, data or video; 
audio, image, data and video files provided from the 
Internet; audio files in MP3 format; audio and/or 
video files in electronic format provided from the 
Internet; video files in MP4 format; MP4 videos; 
application software for mobile devices, tablet 
computers and smartphones; mouse mats; 
downloadable digital music or sound files provided 
from the Internet; downloadable digital video, image, 
film and TV files and programmes provided from the 
Internet; downloadable digital video, image, film and 
TV files and programmes provided from MP4 web 
sites on the Internet; refrigerator magnets; 
downloadable electronic media; publications 
downloaded in electronic form from the Internet; 
downloadable electronic publications provided from 
databases or the Internet; e-books; audio books on 
CD, mini-disc, record, cassette or disc; talking books; 
printed matter in electronic form; on-line publications, 
magazines, periodicals and newspapers; text, audio 
and/or visual images and data transmitted by 
electrical or electronic means; photographs and stills 
in electronic form; sunglasses; eyewear; satellite 
dishes; decoding apparatus; parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods.

מכשירים להקלטה, העברה או שיחזור של קול, מוסיקה, 
תמונות, מידע ווידאו; סאונד, מוסיקה, תמונות, מידע והקלטות 
וידאו; הפקות מולטימדיה; סרטי קולנוע; סרטי טלוויזיה ותוכניות 
טלוויזיה; אנימציות; סרטי קולנוע בתלת ממד, סרטי טלוויזיה 
ותוכניות, ואנימציות; תכניות רדיו; תוכנה וקושחה למחשב; 
הקלטת חומרים המשמשים לאחסון ושידור מידע דיגיטלי 
ואנלוגי, תמונות, צלילים והקלטות; אודיו מוקלט מראש ו/או 
וידאו מדיה, תקליטורים, קומפקט דיסק לצריבה, תקליטורי 

דיסק תלת ממד, דיסק ברזולוציה גבוהה, וידיאו דיסק דיגיטאלי, 
וידיאו דיסק דיגיטאלי שניתן לצריבה, אודיו טייפ דיגיטאלי, ממיר 
מאנלוג לדיגיטאל, מיני דיסקים, תקליטים, קסטות, קלטות, 

דיסקים וכונני פלאש; דיסקים הנקראים על ידי לייזר להקלטה, 
שעתוק, שידור והשמעת קול, תמונות, מוסיקה, נתונים או וידאו; 
דיסקים לקריאה אופטית להקלטה, שכפול, העברה ולניגון קול, 
תמונות, מוסיקה, נתונים או וידאו; אודיו, תמונות, קבצי וידאו 
ונתונים שסופקו מהאינטרנט; קבצי אודיו בפורמט אמ.פי.3; 

קבצי אודיו ו/או וידיאו בפורמט אלקטרוני המסופקים 
מהאינטרנט; קבצי וידאו בפורמט אמ.פי.4; קטעי וידאו בפורמט 
אמ.פי.4, תוכנת אפליקציה למכשירים ניידים, מחשבי טאבלט 
וטלפונים חכמים; מחצלות עכבר; קבצי קול הניתנים להורדה 
מהאינטרנט; קבצי וידאו דיגיטלי הניתנים להורדה מהאינטרנט, 

תמונה, קבצי סרטים, טלוויזיה ותוכניות הניתנים להורדה 
מהאינטרנט; קבצי וידאו דיגיטלי הניתנים להורדה מהאינטרנט, 

תמונה, קבצי קולנוע טלוויזיה ותוכניות המסופקים מאתרי 
אינטרנט המספקים קבצי אמ.פי.4; מגנטים למקררים; מדיה 
אלקטרונית שניתנת להורדה מהאינטרנט; פרסומים שהורדו 

בצורה אלקטרונית מהאינטרנט; פרסומים אלקטרוניים שניתנים 
להורדה ממאגרי מידע או מהאינטרנט; ספרים אלקטרוניים; 
ספרי אודיו על גבי תקליטור, מיני דיסק, תקליט, קלטת או 
דיסק; ספרים מדברים; חומר מודפס בצורה אלקטרונית; 

פרסומים באינטרנט, מגזינים, כתבי עת ועיתונים; טקסט, אודיו 
ו/או תמונות חזותיות ונתונים חזותיים המועברים באמצעים 
אלקטרונים; תצלומים ותמונות סטילס אלקטרוניים; משקפי 
שמש; משקפיים; צלחות לוין; אמצעי פענוח; חלקים וחלפים, 
אביזרים למוצרים האמורים.                                               
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Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; printed matter; printed publications; 
stationery; advertising materials; books; pamphlets; 
magazines; postcards; pictures; posters; diaries; 
drawing instruments; greeting cards; address books; 
catalogues; brochures; programs; tickets; VIP tickets; 
laminated tickets and VIP tickets; calendars; 
photographs; signed photographs; autographed 
printed items; photographic albums; autograph 
albums; newspapers; newsletters; notelets; note 
pads; note books; stickers; decalcomanias; paper 
files; periodicals; instruction manuals; instructional 
and teaching materials; wrapping paper; writing 
implements; pens; ballpoint pens; fountain pens; 
pencils; rulers; erasers; pencil sharpeners; pen and 
pencil cases; picture cards; picture books; song 
books; sheet music; cardboard and paper badges; 
paper flags; record, tape, cassette, CD, CDR, DVD, 
DVDR, DAT, DAC, HD and 3D disc labels, inserts 
and inlays.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; חומר מודפס; 
פרסומים מודפסים; מכשירי כתיבה; חומרי פרסום; ספרים; 
חוברות; מגזינים; גלויות; תמונות; פוסטרים; יומנים; מכשירי 
ציור; כרטיסי ברכה; פנקסי כתובות; קטלוגים; עלונים; תכניות; 

כרטיסים; כרטיסי וי.אי.פי; לוחות שנה; תמונות; תמונות 
חתומות; פריטים מודפסים חתומים; אלבומי צילום; עיתונים; 
עלונים; פנקסים; מדבקות; קבצי נייר; כתבי עת; הוראות 

ומדריכים; חומרי לימוד והוראה; נייר עטיפה; מכשירי כתיבה; 
עטים; עטים כדוריים; עטים נובעות; עפרונות; סרגל; מחקים; 
מחדדים; נרתיקים לעט ועיפרון; כרטיסי תמונה; ספרי תמונות; 
ספרי שירים; דפי תווים; תגי קרטון ונייר; דגלי נייר; תקליט, 

קסטה, קלטת, איץ.די, די.אי.סי, די.אי.טי, די.וי.די.אר, די.וי.די, 
סי.די.אר, סי.די, תקליטורי די. 3, תוויות, פנימיות ותווית 

לדיסקים.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear.             .בגדים; הנעלה; כיסוי ראש

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; toy figures; board 
games and handheld battery operated games; 
gymnastic and sporting articles not included in other 
classes; decorations for Christmas trees.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; דמויות צעצוע; משחקי לוח 
ומשחקי כף יד המופעלים באמצעות סוללה; מוצרי ושירותי 

ספורט והתעלמות שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים לעצי 
חג המולד.                                     

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; broadcasting and/or 
transmission of television programmes, radio 
programmes and films; cable, satellite and internet 
broadcasting; broadcasting of radio and television 
programmes and films via the internet including the 
streaming thereof; transmission of information, 
messages, sound and images; provision of 
interactive services to facilitate the reception, 
recordal, and storage of films, television and radio 
programmes; providing access to radio, movies, 
television programmes and videos on demand; 
provision of access to internet chat rooms, online 
forums and blogs; electronic transmission of instant 
messages and data.

שירותי שידור; שידור ו/או העברה של תכניות טלוויזיה, תכניות 
רדיו וסרטים; שידורי כבלים, לוין ואינטרנט; שידור של תכניות 
רדיו וטלוויזיה וסרטים באמצעות האינטרנט, כולל באמצעות 
הזרמה; העברת ושידור מידע, הודעות, קול ותמונות; שירותים 
אינטראקטיביים כדי לסייע בקבלה, הקלטה ואחסון של סרטים, 

תכניות טלוויזיה ורדיו; מתן גישה לרדיו, סרטים, תכניות 
טלוויזיה וקטעי וידאו על פי דרישה; מתן גישה לחדרי צ'אט 

באינטרנט, פורומים אינטרנטיים ובלוגים; העברת אלקטרונית 
של הודעות ונתונים מידיים.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and entertainer services; interactive 
television; providing educational and entertainment 
websites; interactive games; interactive 
entertainment; audio, music and video production, 
mixing, re-mixing, editing and recording services; 
recording, mixing, re-mixing and editing studio 
services; music publishing services; publishing of 
musical works; publishing services; song publishing; 
publication of lyrics of songs in book and sheet form; 
publication of music and music books; music writing; 
music composition; song writing; score writing; score 
composition; composition of soundtracks; writing of 
soundtracks; musician services; music production 
services; production of music, musical recordings, 
musical performances and concerts; music concert 
services; arrangement of performance of music, 

שירותי בידור ובדרן; טלוויזיה אינטראקטיבית; אספקת אתרים 
חינוכיים ובידוריים; משחקים אינטראקטיביים; בידור 

אינטראקטיבי; הפקת אודיו, מוסיקה ווידאו, מיקסים, רמיקסים, 
שירותי עריכה והקלטה; שירותי הקלטה, מיקסים, רמיקסים 
ושירותי אולפן; שירותי הקלטה, מיקסים, רמיקסים, שירותי 
עריכה והקלטה; שירותי פרסום מוסיקה; פרסום והוצאה לאור 
של יצירות מוסיקליות; שירותי הוצאה לאור; הוצאת לאור של 
שירים; פרסום המילים של שירים בצורת ספר וגיליונות; פרסום 

מוזיקה וספרי מוסיקה, כתיבת מוסיקה; הלחנת מוסיקה; 
כתיבת שירים; כתיבת ציונים; הרכבת ציונים; הלחנת פסקולים; 
כתיבת פסקולים; שירותי מוסיקאי; שירותי הפקת מוסיקה; 
הפקת מוסיקה, הקלטות מוסיקליות, מופעים מוזיקליים 

וקונצרטים; שירותי קונצרט מוסיקלי; ארגון ביצועי מוסיקה, 
הקלטות מוסיקליות, הופעות מוסיקליות וקונצרטים; שירותי 
הפקה בתחום של קול ו/או הקלטות ובידור חזותיים; שירותי 
הפקת אודיו; אספקת והפקת בידור חי, הופעות חיות ומופעים 

ט"ז חשון תשע"ו - 84329/10/2015



musical recordings, musical performances and 
concerts; production services in the field of sound 
and/or visual recordings and entertainment; audio 
production services; provision and production of live 
entertainment, live performances and live shows; 
production of audio/visual presentations; arranging of 
music performances, music shows and musical 
entertainment; services providing entertainment in 
the form of live musical performances; arranging, 
conducting and production of musical events; 
production of entertainment in the form of a television 
or radio series; production of shows; production of 
sound recordings; artistic direction of performing 
artists; services of a promoter; booking of performing 
artists for events; arrangement, conducting and 
production of dance, music and drama; arrangement, 
conducting and production of radio, satellite, cable 
and television programmes, films, shows, and/or 
recordings of sound, music or images; arrangement, 
conducting and production of theatrical and stage 
entertainment; arranging and production of concerts, 
festivals, musical performances, musical shows and 
musical entertainment; club (discotheque) services; 
discotheque services; night clubs and night club 
services; booking agency services for performing and 
recording artists; booking of performing artists (live 
music performers); arranging of musical events; 
provision of on-line information services relating to 
musical entertainment, musical artists, groups and 
bands; provision of reviews of music, musical groups, 
bands, concerts and gigs, and other entertainment 
forms; provision of news relating to music, musical 
groups, bands, concerts and gigs, and other 
entertainment forms; production and presentation of 
shows; provision of an electronic game service 
played by means of electronic text messaging; 
provision of games by means of a computer based 
system; telephone games; arranging and conducting 
of colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums, shows and workshops [training]; 
arranging and conducting of lectures, 
demonstrations, displays, exhibitions, presentations, 
seminars, concerts, gigs, shows, events and festivals 
for educational, entertainment, teaching and training 
purposes; conducting instructional, teaching and 
coaching classes, courses, seminars, presentations, 
shows and workshops; musical coaching, teaching, 
and instruction; organisation of competitions; 
electronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of electronic texts, audio and/or video information 
and data, games and amusements; electronic 
desktop publishing; providing on-line publications 
(non-downloadable); providing digital sound, music 
and video recordings, not downloadable, from the 
Internet; providing digital sound, music and video 
recordings, not downloadable, from MP3 and MP4 
Internet websites; providing digital sound recordings, 
not downloadable, from the Internet; providing digital 
sound recordings, not downloadable, from MP3 
Internet websites; providing digital music and sound 
recordings, not downloadable, from the Internet; 
providing digital music and sound recordings, not 
downloadable, from MP3 Internet websites; providing 
digital video, image, film, radio and TV recordings 
and programmes, not downloadable, from the 
Internet; providing digital video, image, film, radio and 

חיים; הפקת מצגות אודיו ומצגות חזותיות; ארגון הופעות 
מוסיקה, מופעי מוסיקה ובידור מוסיקלי; שירותים לאספקת 

בידור בצורה של מופעים מוזיקליים חיים; ארגון, עריכת והפקת 
של אירועים מוזיקליים; הפקת בידור בצורה של סדרת טלוויזיה 
רדיו; הפקת מופעים; הפקת הקלטות קול; ניהול אומנותי של 

אמנים מופיעים; שירותי ארגון וקידום, דהיינו, ארגון של הופעות 
וקונצרטים; הזמנת מופעים עבור אמנים; ארגון, עריכת והפקה 
של מחול וריקודים, מוסיקה ודרמה; ארגון, עריכה והפקה של 
תכניות רדיו, בלוין, בכבלים ובטלוויזיה, סרטים, מופעים, ו/או 
הקלטות של קול, מוסיקה או תמונות; ארגון, עריכת והפקה של 
בידור תיאטרלי ובידור במתי; ארגון והפקה של קונצרטים, 
פסטיבלים, הופעות מוסיקליות, מופעים מוזיקליים ובידור 

מוסיקלי; שירותי מועדון (דיסקוטק); שירותי דיסקוטק; מועדוני 
לילה ושירותי מועדון הלילה; שירותי אמרגנות וסוכנות הזמנות 
לאמני הופעות והקלטות; הזמנה של אמנים (אמני הופעה 

מוסיקלית חיה); ארגון אירועים מוזיקליים; שירותי מידע מקוון 
בנוגע לבידור מוסיקלי, אמנים מוסיקליים, קבוצות ולהקות; 

שירותי חוות דעת בנוגע למוסיקה, קבוצות מוסיקליות, קבוצות 
מוסיקליות, להקות, קונצרטים והופעות, וצורות בידור אחרות; 

שירותי חדשות הנוגעות למוסיקה, לקבוצות מוסיקליות, 
ללהקות, לקונצרטים והופעות, ולצורות בידור אחרות; הפקה 
והצגה של הופעות; מתן שירות משחק אלקטרוני באמצעות 

הודעות טקסט אלקטרוניות; שירותי משחקים באמצעות מערכת 
מבוססת מחשב; משחקי טלפון; ארגון ועריכת של התייעצות 
חבר שופטים, כנסים, קונגרסים, סמינרים, ימי עיון, מופעים 
וסדנאות (אימונים); ארגון וביצוע הרצאות, הדגמות, תצוגות, 
תערוכות, מצגות, סמינרים, קונצרטים, הופעות, מופעים, 
אירועים ופסטיבלים למטרות חינוך, בידור, הוראה ואימון; 

שירותי כיתות לימוד ואימון, קורסים, סמינרים, מצגות, הצגות 
וסדנאות; אימון מוסיקלי, הוראה והדרכה; ארגון תחרויות; 
שירותי ספרייה אלקטרוניים לאספקת מידע אלקטרוני (כולל 

מידע מארכיון) בצורה של טקסטים אלקטרוניים, אודיו ו/או מידע 
וידאו ונתונים, משחקים ושעשועים; הוצאה לאור אלקטרונית; 
אספקת פרסומים מקוונים (שאינם ניתנים להורכככגדה); 

אספקת סאונד דיגיטלי, מוסיקה והקלטות וידאו, שלא ניתנת 
להורדה, מהאינטרנט; אספקת סאונד דיגיטלי, הקלטות מוסיקה 

ווידאו, שלא ניתנים להורדה מהאינטרנט, מאתרי אמ.פי.3 
ואתרי אמ.פי.4 באינטרנט; אספקת הקלטות סאונד דיגיטלי, 
שלא ניתן להורדה מהאינטרנט; אספקת הקלטות סאונד 

דיגיטליות, שלא ניתנות להורדה, מאתרי אינטרנט שמספקים 
אמ.פי.3; אספקת מוסיקה דיגיטלית והקלטות קוליות, שלא 
ניתנות להורדה מהאינטרנט; אספקת מוסיקה דיגיטלית 
והקלטות קוליות, שלא ניתנת להורדה מאתרי אמ.פי.3 

באינטרנט; אספקת וידאו דיגיטלי, תמונה, סרט, רדיו והקלטות 
טלוויזיה ותוכניות, שלא ניתנים להורדה מהאינטרנט; אספקת 
וידאו דיגיטלי, תמונה, סרט, רדיו והקלטות טלוויזיה ותוכניות, 
שלא ניתנים להורדה מאתרי אמ.פי.4 באינטרנט; שירותי מידע 
בנוגע לרדיו, טלוויזיה ובידור קולנועי בנוגע למוסיקה, הקלטות 

מוסיקליות ובידור מוסיקלי; שירותי רישוי תוכן; הפצה, 
סינדיקציה, פיתוח רשתות והשכרה של סרטים, תכניות 
טלוויזיה ורדיו; שירותי מידע, ייעוץ הנוגע לכל השירותים 

האמורים.                                                                       
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Ownersבעלים

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

Address: 12 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv, 61580, 
Israel

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Law Office

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

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

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

TV recordings and programmes, not downloadable, 
from MP4 Internet websites; provision of information 
relating to radio, television, and cinematographic 
entertainment and to music, musical recordings and 
musical entertainment; content licensing services; 
distribution, syndication, networking and rental of 
films, television programmes and radio programmes; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid services.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          Class: 42 סוג: 42

Services for creating virtual communities for users to 
participate and organize groups, events, and 
discussions; computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive 
discussions via communication networks; hosting 
computer software applications of others; application 
service provider (ASP) featuring software to enable 
or facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
over communication networks; provision of temporary 
access to non-downloadable software applications for 
social networking; providing a web site to create 
personal profiles featuring social networking 
information.

שירותים ליצירת קהילות וירטואליות למשתמשים כדי להשתתף 
ולארגן קבוצות, אירועים ודיונים; שירותי מחשב, דהיינו, אירוח 
ואחסון אלקטרוני עבור אחרים לארגון וביצוע פגישות, אירועים 
ודיונים אינטראקטיביים באמצעות רשתות תקשורת; אירוח 
ואחסון אפליקציות יישומי תוכנה של אחרים; יישום אספקת 
שירות (אי.אס.פי) באמצעות תוכנה כדי לאפשר או להקל על 

העלאה, הורדה, הזרמה, פרסום, הצגה, בלוגים, קישור, שיתוף 
או בדרך אלקטרונית אחרת המספקת תקשורת או מידע על גבי 
רשתות תקשורת אלקטרוניות; מתן גישה זמנית ליישומי תוכנה 
שאינם ניתנים להורדה מהאינטרנט עבור רשתות חברתיות; 
שירותי אתר אינטרנט ליצירת פרופילים אישיים הכוללים מידע 

הקשור לרשתות חברתיות. 
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ילדי בית העץ

Trade Mark No. 266074 מספר סימן

Application Date 02/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The 8 Note Production & Distribution Ltd. שם: התו השמיני הפקה והפצה בע"מ

Address: 23rd Shamay, Jerusalem, Israel כתובת : שמאי 23, ירושלים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenkar Lax, Adv.

Address: 7 Aba Hillel Road (Silver Tower), 2nd flr., 
Ramat Gan, 5252204, Israel

שם: שנקר לקס, משרד עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 7 (בית סילבר), קומה 2, רמת גן, 
5252204, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment, education and culture services, 
including services in the field of music and art; 
Planning, production and displaying of events 
designated for educational, cultural and 
entertainment purposes; Planning, production and 
displaying of competitions, contests, festivals, shows, 
concerts, live shows and events with participants of 
an audience; Entertainment, education and guidance 
by means of, or with respect to television, production 
of television programs, radio and global 
communication networks (via internet, for example); 
Production, preparation, display and distribution of 
cassettes, audio tapes, films, disks, and CD Rom's, 
data files, and music records in the field of music, 
culture, education and entertainment; Music services, 
entertainment and education displaying audio 
musical cassettes and video musical recordings 
furnished through global communication networks; 
Supply of information in the music field in accordance 
with the applicant services, entertainment, education 
and cultural in an online manner from a computerized 
database or the internet or provided in different 
means whatsoever; Services related to the 
production of books, magazines, brochures, cellular 
products and applications and education and tutorial 
material;

All included in class 41.

מתן שירותי בידור, חינוך ותרבות, לרבות שירותים בתחום 
מוסיקה והאומנות; ארגון, הפקה והצגה של אירועים למטרות 

חינוכיות, תרבותיות ובידוריות; ארגון, הפקה והצגה של 
התמודדויות, תחרותיות, משחקים, פסטיבלים, תערוכות, 

מופעים, קונצרטים, הופעות חיות ואירועים בהשתתפות קהל; 
בידור, חינוך והדרכה באמצעות או בקשר לטלביזיה, הפקת 

תוכניות טלביזיה, רדיו ורשתות תקשורת גלובלית (למשל, דרך 
האינטרנט); הפקה, הכנה, הצגה והפצה של קלטות, קלטות 
קול, סרטים, דיסקים, קבצי מידע, תקליטורים ותקליטים 

בתחומי מוסיקה, תרבות, חינוך ובידור; שירותי מוזיקה, בידור 
וחינוך המציגים קלטות קול מוזיקאליות והקלטות וידאו 

מוזיקליות המסופקות באמצעות רשתות התקשורת הגלובלית; 
אספקת מידע בכל הנוגע לשירותי המבקשת בתחומי מוסיקה, 
בידור, חינוך ותרבות בצורה מקוונת  מבסיס נתונים ממוחשב או 
האינטרנט או המסופק באמצעים אחרים; שירותים הקשורים 
להפקת ספרים, כתבי עת, ירחונים, חוברות מידע, מוצרים 

סלולריים ואפליקציות, חומרי הדרכה וחינוך;
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Trade Mark No. 266077 מספר סימן

Application Date 02/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yotam Barhama שם: יותם בר חמא 

Address: 13 Nili st, P.O.B. 4208, Jerusalem, 9104302, 
Israel

כתובת : נילי 13, ת.ד. 4208, ירושלים, 9104302, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kalmanson & Co., Advs.

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

שם: קלמנסון ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 28, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Events center- Events venue to rent for private, 
corporate and cultural productions, etc.

מרכז אירועים- השכרת מרכז אירועים לצורך הפקת אירועים 
פרטיים, עסקיים, תרבותיים וכדומה.           

ט"ז חשון תשע"ו - 84729/10/2015



עולמיא
OLMAYA

Trade Mark No. 266079 מספר סימן

Application Date 02/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yotam Barhama שם: יותם בר חמא 

Address: 13 נילי, P.O.B. 4208, ירושלים, 9104302, ישראל כתובת : נילי 13, ת.ד. 4208, ירושלים, 9104302, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kalmanson & Co., Advs.

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

שם: קלמנסון ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 28, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Events center- Events venue to rent for private, 
corporate and cultural productions, etc.

מרכז אירועים- השכרת מרכז אירועים לצורך הפקת אירועים 
פרטיים, עסקיים, תרבותיים וכדומה.           

ט"ז חשון תשע"ו - 84829/10/2015



Trade Mark No. 266080 מספר סימן

Application Date 02/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I.B.O LOGISTIC FINANCE LTD שם: ע.ב.א לוגיסטיק פיננסים בע"מ

Address: 4 Berkovitz, Tel Aviv, 64238, Israel כתובת : ברקוביץ 4, תל אביב-יפו, 64238, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co Law Office

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, קומה 24 ,רחוב מנחם בגין 7, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and Monetary affairs, including advice and 
gudance in the proces of "recyling" mortgages.

ייעוץ פיננסי וכספי, לרבות יעוץ וליווי בתהליכי "מחזור" 
משכנתאות ונטילת משכנתאות חדשות.                             

ט"ז חשון תשע"ו - 84929/10/2015



Trade Mark No. 266087 מספר סימן

Application Date 02/06/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cellular applications and / or computer applications 
and / or electronic applications and / or via the 
internet and / or any other way, provided that they 
are available for download, providing education, 
teaching and studying services; all included in a type 
9.

אפליקציות סלולריות ו/או ממוחשבות ו/או אלקטרוניות ו/או 
באמצעות האינטרנט ו/או אחרות ובלבד שהן ניתנות להורדה, 
למתן שירותי חינוך, הוראה, ולימודים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 16 סוג: 16

Learning and teaching materials, including study 
books and workbooks, typed files, and any other 
written or typed study material device; all included in 
class 16.

חומרי לימוד והוראה, לרבות ספרי לימוד, חוברות לימוד 
ועבודה, קבצים מודפסים, וכל אמצעי לימוד אחר בכתב או 

מודפס; הנכללים כולם בסוג 16.                                         
                        

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching and studying services, all via 
website and / or any other technological means and / 
or any other studying means virtual or designed for 
screen reading and / or viewing and / or through 
electronic means, including content services and / or 
any other type of website browsing services, 
including computerized study material for on-line use 
and/or virtual studies services and / or viewing 
content and information contained on a website, and 
on-line access to files and / or videos for learning 
various subjects and / or online access to any 
additional studying  information, all through a web 
site; all included in class 41.

שירותי חינוך, הוראה ולימודים באמצעות אתר אינטרנט ו/או 
בכל אמצעי טכנולוגי אחר ובכל אמצעי לימוד אחר וירטואלי או 
מיועד לקריאה ו/או צפיה ממסך ו/או באמצעי אלקטרוני לרבות 
שירותי תוכן ו/או כל סוג אחר של שירותי גלישה באתר ולרבות 
לומדות קורסים לשימוש ממוחשב און-ליין ו/או שירותי לימוד 
וירטואליים ו/או צפייה בתכנים ובמידע המצוי באתר אינטרנט, 
ו/או גישה מקוונת לקבצים ו/או סרטונים ללימוד מקצועות שונים 
ו/או גישה מקוונת לכל מידע לימודי נוסף, הכל באמצעות אתר 
אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 41.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 85029/10/2015



Ownersבעלים

Name: Yoel Geva שם: יואל גבע

Address: 106 Jabotinski St., Tel Aviv, 62191, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 106, תל אביב, 62191, ישראל

Name: YOEL GEVA EDUCATION INITIATIVES LTD שם: יואל גבע יוזמות חינוכיות בע"מ

Address: 106 Jabotinski, Tel-Aviv, 62191, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 106, תל אביב, 62191, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tutian-Leibovich law office

Address: 12 Karlibach st, Tel Aviv, 6473001, Israel

שם: טוטיאן ליבוביץ ושות' עורכי דין

כתובת : קרליבך 12, תל אביב, 6473001, ישראל

ט"ז חשון תשע"ו - 85129/10/2015



LVIVO 

Trade Mark No. 266094 מספר סימן

Application Date 23/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DiACardio Ltd. שם: דיא קרדיו בעמ

Address: 7 Bezalel Street, Ofakim, 87597, Israel כתובת : רח' בצלאל 7, אפקים, 87597, ישראל

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the analysis of medical 
imaging data; Computer software for use with 
medical imaging devices; all included in class 9

תוכנות מחשב לאנליזה של נתוני דימות רפואית; תוכנות מחשב 
לשימוש עם מכשירי דימות רפואיים; הנכללים כולם בסוג 9       

                                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 85229/10/2015



Trade Mark No. 266099 מספר סימן

Application Date 03/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Touch Mobility Ltd. שם: טאץ' מוביליטי בע"מ

Address: Lazarov 33, Rison Letzion, 7565435, Israel כתובת : לזרוב 33, ראשון לציון, 7565435, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Kedem, Adv.

Address: 3 Arugot Habosem Street, Modiin, 7173615, 
Israel

שם: עו"ד גיא קדם

כתובת : רח' ערוגות הבושם 3, מודיעין, 7173615, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Carrying cases for cell phones and tablts; Leather 
cases for cell phones and tablts; Protective cases for 
cell phones and tablts; Cases for cell phone and 
tablt; cell phone and tablt battery charges; Cell phone 
and tablt covers; Cell phone and tablt straps; Cell 
phone and tablt battery charges for use in vehicles; 
Batteries for cell phones and tablts; Cell phone and 
tablt holders; Cell phone and tablt accessories; 
Protective films adapted for liquid crystal display 
screens [shaped]; Screen protectors; Screen shock 
absorption film; Headphones; phone and tablt 
headphones; Speakers; Cell phone and tablt 
speakers; Speakers for portable media players; Desk 
or car mounted units incorporating a loudspeaker to 
allow a telephone handset or a tablet to be used 
hands-free; All included in class 9.

נרתיקי נשיאה לטלפונים סלולריים ולטאבלטים; נרתיקי עור 
עבור טלפונים סלולריים וטאבלטים; נרתיקי מגן עבור טלפונים 
סלולריים וטאבלטים; נרתיקים לטלפון סלולרי וטאבלט; מטעני 

סוללה לטלפון סלולרי ולטאבלט; כיסויים לטלפון סלולרי 
ולטאבלט; רצועות לטלפון סלולרי ולטאבלט; מטעני סוללה 

לטלפון סלולרי ולטאבלט לשימוש בכלי רכב; סוללות לטלפונים 
סלולריים ולטאבלטים; מחזיקי טלפון סלולרי וטאבלט; אביזרים 
לטלפון סלולרי ולטאבלט; סרטי הגנה מותאמים בצורתם למסכי 
אל.סי.די; מגני מסך; סרט סופג זעזועים למסך; אוזניות; אוזניות 
לטלפון ולטאבלט; רמקולים; רמקולים לטלפון סלולרי ולטאבלט; 
רמקולים לנגני מדיה נישאים; ערכות רמקולים המורכבות על 
שולחן או במכונית ומאפשרות שימוש בטלפון ובטאבלט ללא 
מגע ידיים; הנכללים כולם בסוג 9.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                        

ט"ז חשון תשע"ו - 85329/10/2015



Trade Mark No. 266102 מספר סימן

Application Date 03/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Touch Mobility Ltd. שם: טאץ' מוביליטי בע"מ

Address: Lazarov 33, Rison Letzion, 7565435, Israel כתובת : לזרוב 33, ראשון לציון, 7565435, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Kedem, Adv.

Address: 3 Arugot Habosem Street, Modiin, 7173615, 
Israel

שם: עו"ד גיא קדם

כתובת : רח' ערוגות הבושם 3, מודיעין, 7173615, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Carrying cases for cell phones and tablts; Leather 
cases for cell phones and tablts; Protective cases for 
cell phones and tablts; Cases for cell phone and 
tablt; cell phone and tablt battery charges; Cell phone 
and tablt covers; Cell phone and tablt straps; Cell 
phone and tablt battery charges for use in vehicles; 
Batteries for cell phones and tablts; Cell phone and 
tablt holders; Cell phone and tablt accessories; 
Protective films adapted for liquid crystal display 
screens [shaped]; Screen protectors; Screen shock 
absorption film; Headphones; phone and tablt 
headphones; Speakers; Cell phone and tablt 
speakers; Speakers for portable media players; Desk 
or car mounted units incorporating a loudspeaker to 
allow a telephone handset or a tablet to be used 
hands-free; All included in class 9.

נרתיקי נשיאה לטלפונים סלולריים ולטאבלטים; נרתיקי עור 
עבור טלפונים סלולריים וטאבלטים; נרתיקי מגן עבור טלפונים 
סלולריים וטאבלטים; נרתיקים לטלפון סלולרי וטאבלט; מטעני 

סוללה לטלפון סלולרי ולטאבלט; כיסויים לטלפון סלולרי 
ולטאבלט; רצועות לטלפון סלולרי ולטאבלט; מטעני סוללה 

לטלפון סלולרי ולטאבלט לשימוש בכלי רכב; סוללות לטלפונים 
סלולריים ולטאבלטים; מחזיקי טלפון סלולרי וטאבלט; אביזרים 
לטלפון סלולרי ולטאבלט; סרטי הגנה מותאמים בצורתם למסכי 
אל.סי.די; מגני מסך; סרט סופג זעזועים למסך; אוזניות; אוזניות 
לטלפון ולטאבלט; רמקולים; רמקולים לטלפון סלולרי ולטאבלט; 
רמקולים לנגני מדיה נישאים; ערכות רמקולים המורכבות על 
שולחן או במכונית ומאפשרות שימוש בטלפון ובטאבלט ללא 
מגע ידיים; הנכללים כולם בסוג 9.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                        

ט"ז חשון תשע"ו - 85429/10/2015



שיזי
SHIZI

Trade Mark No. 266103 מספר סימן

Application Date 03/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Touch Mobility Ltd. שם: טאץ' מוביליטי בע"מ

Address: לזרוב 33, ראשון לציון, 7565435, ישראל כתובת : לזרוב 33, ראשון לציון, 7565435, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Kedem, Adv.

Address: 3 Arugot Habosem Street, Modiin, 7173615, 
Israel

שם: עו"ד גיא קדם

כתובת : רח' ערוגות הבושם 3, מודיעין, 7173615, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Carrying cases for cell phones and tablts; Leather 
cases for cell phones and tablts; Protective cases for 
cell phones and tablts; Cases for cell phone and 
tablt; cell phone and tablt battery charges; Cell phone 
and tablt covers; Cell phone and tablt straps; Cell 
phone and tablt battery charges for use in vehicles; 
Batteries for cell phones and tablts; Cell phone and 
tablt holders; Cell phone and tablt accessories; 
Protective films adapted for liquid crystal display 
screens [shaped]; Screen protectors; Screen shock 
absorption film; Headphones; phone and tablt 
headphones; Speakers; Cell phone and tablt 
speakers; Speakers for portable media players; Desk 
or car mounted units incorporating a loudspeaker to 
allow a telephone handset or a tablet to be used 
hands-free; All included in class 9.

נרתיקי נשיאה לטלפונים סלולריים ולטאבלטים; נרתיקי עור 
עבור טלפונים סלולריים וטאבלטים; נרתיקי מגן עבור טלפונים 
סלולריים וטאבלטים; נרתיקים לטלפון סלולרי וטאבלט; מטעני 

סוללה לטלפון סלולרי ולטאבלט; כיסויים לטלפון סלולרי 
ולטאבלט; רצועות לטלפון סלולרי ולטאבלט; מטעני סוללה 

לטלפון סלולרי ולטאבלט לשימוש בכלי רכב; סוללות לטלפונים 
סלולריים ולטאבלטים; מחזיקי טלפון סלולרי וטאבלט; אביזרים 
לטלפון סלולרי ולטאבלט; סרטי הגנה מותאמים בצורתם למסכי 
אל.סי.די; מגני מסך; סרט סופג זעזועים למסך; אוזניות; אוזניות 
לטלפון ולטאבלט; רמקולים; רמקולים לטלפון סלולרי ולטאבלט; 
רמקולים לנגני מדיה נישאים; ערכות רמקולים המורכבות על 
שולחן או במכונית ומאפשרות שימוש בטלפון ובטאבלט ללא 
מגע ידיים; הנכללים כולם בסוג 9.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                        

ט"ז חשון תשע"ו - 85529/10/2015



Trade Mark No. 266106 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Miskal Publishing and Distribution Ltd. שם: משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ

Address: Kehilat Ventzia 10, Tel Aviv, 61534, Israel כתובת : קהילת ונציה 10, תל אביב, 61534, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and Bookbinding printed                       
            

דברי דפוס וכריכה מודפסים                              

ט"ז חשון תשע"ו - 85629/10/2015



Trade Mark No. 266174 מספר סימן

Application Date 10/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206607 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Coffee percolators, electric; electric coffee machines 
for household purposes; coffee machines, electric; 
electric coffee filters; electric tea, coffee and hot 
beverages making apparatus; coffee roasters.

Class: 29 סוג: 29

Milk beverages, milk predominating; milk and milk 
products.

Class: 30 סוג: 30

Coffee capsules containing coffee for brewing; 
coffee; tea; cocoa; sugar; barley coffee; caffeine-free 
coffee; coffee beverages with milk; chocolate 
beverages with milk; cocoa beverages with milk; 
coffee-based beverages containing milk; cocoa-
based beverages; chocolate-based beverages; 
coffee-based beverages; tea-based beverages; 
chocolate; artificial coffee; vegetal preparations for 
use as coffee substitutes; coffee flavorings 
[flavourings]; infusions, not medicinal; crushed 
barley; honey; flavored edible ice.

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

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

Italy, 10/07/2013, No. MO2013C000518 MO2013C000518 איטליה, 10/07/2013, מספר

Class: 11 סוג: 11

Class: 29 סוג: 29

ט"ז חשון תשע"ו - 85729/10/2015



 Owners

Name: MITACA S.r.l.

Address: Via Vincenzo Monti, 30, Frazione Malvaglio, I-
20020 Robecchetto con Induno (MI), Italy

(Italy Limited liability company)

Class: 30 סוג: 30

ט"ז חשון תשע"ו - 85829/10/2015



Trade Mark No. 266176 מספר סימן

Application Date 07/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206618 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Valve Corporation

Address: 10900 NE 4th Street, Suite 500, Bellevue WA 
980044359, U.S.A.

(Washington, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Interactive video game devices comprised of 
computer hardware and software and accessories, 
namely, computer game consoles for use with an 
external display screen or monitor, computer game 
controllers and computer software for operating 
game controllers; computer hardware and computer 
peripherals; computer software for compressing and 
decompressing data and video images; computer 
operating system software programs and utility 
programs for use with the above referenced 
machines; computer software and hardware that 
facilitates communications over a wireless network.

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

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

U.S.A., 08/09/2013, No. 86058609 ארה"ב, 08/09/2013, מספר 86058609

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 85929/10/2015



Trade Mark No. 266178 מספר סימן

Application Date 04/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206624 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Forex Factory, Inc.

Address: 100 North Tampa Street, Suite 1935, Tampa FL 
33602, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, providing information for 
the exchange of foreign currency via the Internet; 
currency trading and investing services, also via the 
Internet; financial investment brokerage and currency 
trading; international commodity trading and 
exchanges services for others.

ט"ז חשון תשע"ו - 86029/10/2015



Trade Mark No. 266180 מספר סימן

Application Date 31/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206636 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ALLTUB

Address: 98 avenue du Général Leclerc, F-92100 
Boulogne-Billancourt, France

(France SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal packaging containers.

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

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

France, 08/10/2013, No. 13 4038010 צרפת, 08/10/2013, מספר 4038010 13

Class: 6 סוג: 6

ט"ז חשון תשע"ו - 86129/10/2015



Trade Mark No. 266181 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206640 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: (Yangjae-dong), 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul 137-938, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Passenger cars [automobiles]; lorries; buses; vans.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/11/2013, No. 4020130072846 דרום קוריאה, 04/11/2013, מספר 4020130072846

Class: 12 סוג: 12

ט"ז חשון תשע"ו - 86229/10/2015



Trade Mark No. 266182 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206646 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANDONG HENGYU TECHNOLOGY GROUP

Address: Economic Development Zone,Guangrao Town, 
Dongying City, 257335 Shandong Province, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motorcycle wheels; automobile tires; tires, solid, for 
vehicle wheels; pneumatic tires; bicycles; inner tubes 
for vehicles.

ט"ז חשון תשע"ו - 86329/10/2015



Trade Mark No. 266183 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206647 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a snowflake with an invented 
word KINGHOME in the middle.

 Owners

Name: Hefei Jinghong Electrical Co., Ltd

Address: No. 4288 Tiandu Road, Economic and 
Technology Zone, Hefei, Anhui, People's Republic of 
China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Germicidal lamps for purifying air; gas lamps; 
microwave ovens [cooking apparatus]; refrigerators; 
desiccating apparatus; heat accumulators; taps 
[cocks, spigots] [faucets (Am.)] for pipes; hot air bath 
fittings; disinfectant apparatus; radiators, electric.

ט"ז חשון תשע"ו - 86429/10/2015



Trade Mark No. 266185 מספר סימן

Application Date 30/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206660 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BROOKSBURNETT INVESTMENTS LTD

Address: SOFIAS TSIROU, 9 TOULLA,COURT 3, 2ND 
FL., FLAT OFFICE 22, CY-3021 LIMASSOL, Cyprus

(CYPRUS LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear for men, women 
and children, namely, belts, coats, raincoats, 
waistcoats, blouses and pullovers, jackets, trousers, 
dresses, suits, swimsuits, shirts and chemises, t-
shirts, sweaters, underwear, hosiery, socks and 
stockings, tights, gloves, ties, scarves, hats and 
caps, leather shoes, rubber shoes, low shoes, 
sandals, straw shoes, slippers, sport shoes, shoe 
soles, shoe liner, bath sandals, bath slippers, boots, 
lace shoes, half boots, outsole, shoe upper.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/02/2014, No. 012556668 האיחוד האירופי, 03/02/2014, מספר 012556668

Class: 25 סוג: 25

ט"ז חשון תשע"ו - 86529/10/2015



Trade Mark No. 266187 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1206698 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12 Heolleung-ro, Seocho-Gu, Seoul 137-938, 
Republic of Korea

(Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Soap boxes; dishes for soap; combs; toothbrushes; 
trash cans [dust bins]; tableware; cups; dishes; glass 
cups; containers for foodstuffs; cabarets [trays]; 
baskets for domestic use; tableware covers; buckets; 
thermo bottles; holders for toilet paper; piggy banks; 
portable baby baths; basins; boxes for sweetmeats.

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

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

Republic of Korea, 17/12/2013, No. 4020130084476 דרום קוריאה, 17/12/2013, מספר 4020130084476

Class: 21 סוג: 21

ט"ז חשון תשע"ו - 86629/10/2015



Trade Mark No. 266189 מספר סימן

Application Date 28/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206713 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Autel Intelligent Technology Co., Ltd.

Address: Rm 106-107, 109, 114, SZICC Bldg., Chaguang 
Rd., Southside, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automotive troubleshooting diagnostic software; tire 
pressure sensors; automotive fault diagnostic tablets; 
automotive code readers; automotive fault diagnostic 
analyzers; automotive traveling monitors; automobile 
tire pressure detectors; computer software 
[recorded]; computer programs [downloadable 
software]; navigational 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)

People's Republic of China, 11/11/2013, No. 
13514061

סין, 11/11/2013, מספר 13514061

Class: 9 סוג: 9

ט"ז חשון תשע"ו - 86729/10/2015



Trade Mark No. 266190 מספר סימן

Application Date 06/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206715 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: China Resources Snow Breweries Company 
Ltd.

Address: Room 306 China Resources Building, No.8 
Jianguomen North Avenue, Dongcheng District, 100005 
Beijing, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; ginger ale; ginger beer; malt beer; beer wort; 
extracts of hops for making beer; malt wort.

ט"ז חשון תשע"ו - 86829/10/2015



Trade Mark No. 266192 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1206732 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12 Heolleung-ro, Seocho-Gu, Seoul 137-938, 
Republic of Korea

(Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys [playthings]; ornaments for Christmas trees 
except illumination articles and confectionery; 
fairground ride apparatus; dolls; rattles [playthings]; 
mobiles (toys); building blocks [toys]; toy sets; 
puppets; model vehicles for children; rocking horses; 
theatrical masks; toy clocks and watches; toy musical 
instruments; toy furniture; playing balls; scooters 
(toys); toy houses; slides (playthings); toy vehicles; 
paper toys; carnival masks; spinning tops (toys); 
plastic toys; scale model kits (toys); apparatus for 
games; games; parlor games; puzzles; play balloons; 
computer games apparatus; sporting articles other 
than golf articles and climbing articles; swings; knee 
guards (sports 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)

Republic of Korea, 17/12/2013, No. 4020130084479 דרום קוריאה, 17/12/2013, מספר 4020130084479

Class: 28 סוג: 28

ט"ז חשון תשע"ו - 86929/10/2015



Trade Mark No. 266194 מספר סימן

Application Date 31/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206767 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring computer software and 
applications provided via the Internet and other 
computer and electronic communication networks; 
retail store services featuring computer software and 
applications for use on handheld mobile digital 
electronic devices and other consumer electronics.

Class: 42 סוג: 42

Maintenance, repair and updating of computer 
software and applications; providing information 
concerning computer software and web-based 
applications via the Internet and other computer and 
electronic communication networks; providing search 
engines for obtaining data via communications 
networks; providing temporary use of computer 
software and online facilities to enable users to 
access and download computer software and 
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)

Jamaica, 01/10/2013, No. 63474 ג'מאייקה, 01/10/2013, מספר 63474

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 87029/10/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, light 
blue, and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

ט"ז חשון תשע"ו - 87129/10/2015



Trade Mark No. 266195 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206783 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: (Yangjae-dong), 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul 137-938, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Passenger cars [automobiles]; lorries; buses; vans.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/11/2013, No. 4020130072845 דרום קוריאה, 04/11/2013, מספר 4020130072845

Class: 12 סוג: 12

ט"ז חשון תשע"ו - 87229/10/2015



Trade Mark No. 266197 מספר סימן

Application Date 02/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206787 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coco Safar International, S.A.

Address: 3 Columbus Circle, 15th Floor, New York NY 
10019, U.S.A.

(Panama Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, bread, pastries, bakery goods, 
cakes, ice cream; confectionery, namely, chocolates, 
cookies, bonbons and candy bars.

Class: 43 סוג: 43

Coffee shops; restaurant and cafe 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., 09/12/2013, No. 86138693 ארה"ב, 09/12/2013, מספר 86138693

Class: 30 סוג: 30

Class: 43 סוג: 43

ט"ז חשון תשע"ו - 87329/10/2015



Trade Mark No. 266198 מספר סימן

Application Date 10/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206826 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fyfe Co. LLC

Address: 8380 Miralani Drive, San Diego CA 92126, 
U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Reinforcement of buildings, and other commercial or 
public building structures of masonry, concrete, steel 
and wood, namely, planning of installation, laying out 
of installation, and supervising of installation of 
reinforcement materials on buildings, pipes, bridges, 
structural columns, structural beams, structural slabs, 
structural walls, pipes, tanks, chimneys, structural 
connections, transportation infrastructure, water 
transmission facilities, waterfront structures, water 
storage facilities, and water treatment facilities.

ט"ז חשון תשע"ו - 87429/10/2015



Trade Mark No. 266200 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1206864 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12 Heolleung-ro, Seocho-Gu, Seoul 137-938, 
Republic of Korea

(Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commercial intermediary services in the field of 
automobiles; commercial intermediary services in the 
field of parts and accessories for automobiles; retail 
and wholesale of automobiles, and related sales 
administration; retail and wholesale of parts and 
accessories for automobiles, and related sales 
administration; marketing services; rental of 
advertisement space and advertising material; bill-
posting; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; demonstration 
of goods; sales promotion for others; advertising 
services by means of mobile telephones; on-line 
advertising on a computer network: compilation of 
statistics; compilation of information into computer 
databases; import-export agencies; rental of office 
machines and equipment; online auction 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)

Republic of Korea, 17/12/2013, No. 4120130048600 דרום קוריאה, 17/12/2013, מספר 4120130048600

Class: 35 סוג: 35

ט"ז חשון תשע"ו - 87529/10/2015



Trade Mark No. 266201 מספר סימן

Application Date 04/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1206865 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CEBİR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Evren Mahallesi Kerem Sokak No: 11, Bağcilar, 
İSTANBUL, Turkey

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headwear.

ט"ז חשון תשע"ו - 87629/10/2015



Trade Mark No. 266202 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1206866 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12 Heolleung-ro, Seocho-Gu, Seoul 137-938, 
Republic of Korea

(Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; caps (headwear); sportswear; 
sport shirts; sports overcoats; outerclothing; 
overcoats excluding clothing used exclusively for 
sports and Korean traditional clothes; children's 
clothing; underwear; sleeping garments; winter 
gloves; ear muffs (clothing); masks for the protection 
against the cold (clothing); socks; sashes for wear; 
waterproof clothing; belts for clothing; athletic 
uniforms.

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

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

Republic of Korea, 17/12/2013, No. 4020130084478 דרום קוריאה, 17/12/2013, מספר 4020130084478

Class: 25 סוג: 25

ט"ז חשון תשע"ו - 87729/10/2015



Trade Mark No. 266204 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206875 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consultancy for companies; advice for 
conducting commercial transactions; company 
management and organization consultancy; 
consultancy and advisory services in the field of 
business strategy; advisory services relating to 
commercial transactions; services provided by 
consultants relating to company acquisitions; tax 
preparation and consultancy services.

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
financial planning and management; financial 
management; financial services relating to wealth 
management; property asset management services; 
advisory services relating to financial asset 
management; securities brokerage; investment 
analysis services; investment consultancy; asset 
management; asset and portfolio management; 
services provided by consultants relating to capital 
investment; services provided by consultants in the 
field of financial planning; financial analysis and 
information services; placing of securities, funds and 
other assets in escrow; trading of stocks and bonds; 
fund management; international fund investment; 
mutual funds; management of funds; financial and 
fiscal consultancy; fiscal assessments; advice on 
fiscal assessments; auditing services relating to 
taxes; tax payment processing; advisory services 
relating to pension and fiscal planning; advice 
concerning the aforesaid services.

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

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

Switzerland, 17/12/2013, No. 653448 שוויץ, 17/12/2013, מספר 653448

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

ט"ז חשון תשע"ו - 87829/10/2015



 Owners

Name: Tareno AG

Address: St. Jakobs-Strasse 18, CH-4052 Basel, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

ט"ז חשון תשע"ו - 87929/10/2015



Trade Mark No. 266205 מספר סימן

Application Date 06/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206876 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consultancy for companies; advice for 
conducting commercial transactions; company 
management and organization consultancy; 
consultancy and advisory services in the field of 
business strategy; advisory services relating to 
commercial transactions; services provided by 
consultants relating to company acquisitions; tax 
preparation and consultancy services.

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
financial planning and management; financial 
management; financial services relating to wealth 
management; property asset management services; 
advisory services relating to financial asset 
management; securities brokerage; investment 
analysis services; investment consultancy; asset 
management; asset and portfolio management; 
services provided by consultants relating to capital 
investment; services provided by consultants in the 
field of financial planning; financial analysis and 
information services; placing of securities, funds and 
other assets in escrow; trading of stocks and bonds; 
fund management; international fund investment; 
mutual funds; management of funds; financial and 
fiscal consultancy; fiscal assessments; advice on 
fiscal assessments; auditing services relating to 
taxes; tax payment processing; advisory services 
relating to pension and fiscal planning; advice 
concerning the aforesaid services.

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

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

Switzerland, 10/12/2013, No. 653449 שוויץ, 10/12/2013, מספר 653449

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

ט"ז חשון תשע"ו - 88029/10/2015



 Owners

Name: Tareno AG

Address: St. Jakobs-Strasse 18, CH-4052 Basel, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

ט"ז חשון תשע"ו - 88129/10/2015



Trade Mark No. 266208 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206910 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHOYA UMESHU CO., LTD.

Address: 160-1 Komagatani Habikino-Shi, Osaka 583-
0841, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer.

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

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

Japan, 08/10/2013, No. 2013-078582 יפן, 08/10/2013, מספר 2013-078582

Class: 33 סוג: 33

ט"ז חשון תשע"ו - 88229/10/2015



Trade Mark No. 266215 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206993 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Walter AG

Address: Derendingerstr. 53, 72072 Tübingen, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Power operated metal working machine tools, 
including milling, turning, boring and drilling tools and 
tool holders and inserts for such tools.

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

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

European Union, 04/04/2014, No. 012762126 האיחוד האירופי, 04/04/2014, מספר 012762126

Class: 7 סוג: 7

ט"ז חשון תשע"ו - 88329/10/2015



Trade Mark No. 266217 מספר סימן

Application Date 16/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1207015 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TGI Friday's of Minnesota, Inc.

Address: 4201 Marsh Lane, Carrollton TX 75007, U.S.A.

(Minnesota, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant, bar, and catering services; take-out 
restaurant services; restaurant and bar services 
featuring a customer loyalty program to reward 
repeat customers.

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

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

U.S.A., 27/03/2013, No. 85888306 ארה"ב, 27/03/2013, מספר 85888306

Class: 43 סוג: 43

ט"ז חשון תשע"ו - 88429/10/2015



Trade Mark No. 266220 מספר סימן

Application Date 20/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1207069 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Astringents for cosmetic purposes; skin balms; 
beauty masks; depilatory wax; cosmetic powder; 
moisturising concentrates; concealers for use around 
the eyes; cosmetics for bronzing the skin; cosmetics 
for the treatment of dry skin; cosmetics for use in the 
treatment of wrinkled skin; skin care cosmetics; 
cosmetics for dermatological purposes; cosmetics in 
the form of creams; cosmetics in the form of oils; 
cosmetics in the form of lotions; cosmetic kits; anti-
wrinkle cream; skin cleansing cream; cold cream; 
moisturising body cream; facial cream; lip cream; 
beauty masks; anti aging cream; cosmetic creams; 
day and night creams; exfoliating creams; skin 
moisturising creams; creams for reducing cellulite; 
firming creams; toning creams; body and facial 
scrubs; body and facial toners.

Class: 5 סוג: 5

Fumigating sticks; pharmaceutical lip salves; 
emollient creams for medical use; pharmaceutical 
moisturising creams; medicated creams for the lips; 
medicinal creams for care and protection of the skin; 
medicated creams for the body and the face; 
medicated-face scrubs; pharmaceutical preparations 
for skin care.

Class: 44 סוג: 44

Cosmetic treatment services for the body face; 
consultancy in relation to aesthetics and beauty 
treatments; hygienic and beauty care for human 
beings; cosmetic electrolysis; massage; beauty 
salons; skin care salons; artificial suntanning 
services; medical services for treatment of the skin; 
sun tanning salon services; cosmetic and beauty 
treatments.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 חשון תשע"ו - 88529/10/2015



 Owners

Name: XENUS SRL

Address: Viale Antonio Ciamarra, 222, I-00173 ROMA
(RM), Italy

(Italy Societa' A Responsabilita' Limitata)

European Union, 04/10/2013, No. 012197811 האיחוד האירופי, 04/10/2013, מספר 012197811

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 44 סוג: 44

ט"ז חשון תשע"ו - 88629/10/2015



DOLCE & GABBANA AUREALUX

Trade Mark No. 266245 מספר סימן

Application Date 29/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L.

Address: Via Goldoni, 10, Milano, I-20129, Italy

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

Cosmetics, perfumes, solid perfumes, deodorants for 
personal use, soaps, liquid soaps, bars of soap, 
bubble bath, dentifrices, shampoos, essential oils, 
hair lotions, permanent waving and setting 
preparations for the hair, hair gels, hair dyes, face 
creams, mascara, eye liner, eye shadows, make-up 
pencils, face packs in the nature of beauty masks, 
lipsticks, foundation cream, body creams, nail polish, 
nail strengtheners, sun tanning oils and lotions; all 
included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה, בשמים, מוצרי בישום מוצקים, דאודורנטים 
לשימוש אישי, סבונים, סבונים נוזליים, סבונים מוצקים, קצף 
אמבט, משחות שיניים, מוצרי שמפו, שמנים אתריים, תכשירי 
תלתול וסידור עבור השיער, ג'לים לשיער, מגווני שיער, קרמים 
לפנים, מסקרה, מדגישים לעין, תכשירי הצללה לעין, עפרונות 
איפור, חבישות פנים מסוג של מסכות יופי, שפתונים, קרם 
בסיס, קרמי גוף, מבריק ציפורן, מחזקי ציפורן, שמני ותרחיצי 
שיזוף; הנכללים כולם בסוג 3.                                             
                                                                                    

        

ט"ז חשון תשע"ו - 88729/10/2015



מרכז המומחים
GiGi

Trade Mark No. 266470 מספר סימן

Application Date 29/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GIGI COSMETIC LABORATORIES LTD. שם: ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ

Address: 7 Hamifalim Street Kiryat Arye, P.O.B. 10225, 
Petach Tikva, 49002, Israel

כתובת : רחוב המפעלים 7 קרית אריה, ת.ד. 10225, פתח תקוה, 
49002, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati Adv.

Address: 120 Yigal Alon St, Tel Aviv, 6744326, 
Califormia Building, Israel

שם: עו"ד רם אפרתי 

כתובת : יגאל אלון 120, תל אביב, 6744326, בית קליפורניה, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cream; Moisturizer; Mask; Face lotion; Face 
cleanser; Eye cream; Gel cleanser; Body lotion; 
Hand cream; Make up; Peeling

קרמים; לחות; מסכות; מי פנים; חלב פנים; קרם עיניים; ג'ל 
ניקוי; קרם גוף; קרם ידיים; מייק אפ; פילינג                           

                    

ט"ז חשון תשע"ו - 88829/10/2015



Trade Mark No. 266504 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1207943 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Walter AG

Address: Derendingerstr. 53, 72072 Tübingen, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Power operated metal working machine tools, 
including milling, turning, boring and drilling tools and 
tool holders and inserts for such tools.

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

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

European Union, 04/04/2014, No. 012762183 האיחוד האירופי, 04/04/2014, מספר 012762183

Class: 7 סוג: 7

ט"ז חשון תשע"ו - 88929/10/2015



Trade Mark No. 266535 מספר סימן

Application Date 27/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1208333 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Al-Monitor LLC

Address: 600 Travis Street, 6800 JPMorgan Chase 
Tower, Houston TX 77002, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

On-line non-downloadable publications featuring 
Middle Eastern political, cultural and business news, 
namely articles and articles in the nature of editorials, 
and also featuring non-downloadable software which 
enables subscribers to post comments online relative 
to the same.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 21/09/2013, No. 86071148 ארה"ב, 21/09/2013, מספר 86071148

Class: 41 סוג: 41

ט"ז חשון תשע"ו - 89029/10/2015



Trade Mark No. 266699 מספר סימן

Application Date 17/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Miskal Publishing and Distribution Ltd. שם: משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ

Address: Kehilat Ventzia 10, Tel Aviv, 61534, Israel כתובת : קהילת ונציה 10, תל אביב, 61534, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and bookbinding printed. דברי דפוס וכריכה מודפסים.                             

ט"ז חשון תשע"ו - 89129/10/2015



Trade Mark No. 267142 מספר סימן

Application Date 06/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210852 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic, opto-electronic, photonic, and nano-scale 
test, signaling, imaging, and measurement 
apparatus, instruments, systems, and equipment, 
and parts, components and accessories therefor; 
optical and imaging apparatus, instruments, and 
equipment, and parts, components and accessories 
therefor; monolithic optical assemblies and laser 
combiners for electronic and scientific apparatus, 
instruments, and systems; Laboratory apparatus and 
instruments for scientific and research use; Electronic 
test and measurement instruments, namely, 
oscilloscopes and parts therefor; electronic 
instruments in the nature of signal generators, 
namely, analog and vector signal generators, 
waveform generators, function generators in the 
nature of electronic devices used to generate various 
types of repeating waveform signals over a wide 
range of frequencies, pulse and data generators, 
arbitrary waveform generators, noise generators in 
the nature of electronic devices that produce random 
signals, and signal generation devices synthesizing 
electronic signals, and synchronization modules for 
various types of signal generators; electronic test and 
measurement instruments in the nature of analyzers, 
namely, spectrum, vector, signal, network, power and 
power source, protocol, radio frequency, microwave, 
logic, modulation-domain, optical component, light 
wave component, optical modulation, time-interval, 
polarization, and photonic dispersion and loss 
analyzers; automatic test equipment for integrated 
circuits, circuit boards and electronic equipment, 
namely, flat panel display testers, system on a chip 
(SOC) testers, memory testers, parametric testers, 
automated optical inspection testers, and in-circuit 
testers; electronic and optical communications 
instruments, namely, light wave testers and light 
wave multimeters; electronic component of digital 
multi¬meters for testing and measuring voltage in 
electrical products; measuring instrumentation and 
apparatus, namely, digitizers; test and measurement 
equipment, namely, electromagnetic interference 
receivers, radio frequency interference receivers, and 
electromagnetic compliance products, namely, 
electromagnetic interference receivers for testing 
electromagnetic compliance and making conductive 
emission measurements; polarization controller units 
used to change light from any polarized or 
unpolarized light source into any well-defined state of 
polarization. electronic test and measurement 
instruments, namely, electric meters, inductance 
meters, capacitance meters, resistance meters, 

ט"ז חשון תשע"ו - 89229/10/2015



impedance meters, testing meters, wavelength 
meters, frequency meters, and frequency counters; 
electrical and electronic measuring and testing 
devices, namely, DC electronic load measurers and 
testers; electronic test and measurement instruments 
in the nature of testers, namely, cable, antenna, 
voltage, amperage, telephone line, and continuity 
testers; electronic test and measurement 
instruments, namely, handheld cable and antenna 
tester with optional spectrum analyzer, network 
analyzer, and power meter; electronic testing 
equipment, namely, power meters for testing radio 
frequency and microwave signals; electronic and 
optical communications instruments and 
components, namely, communication link testers for 
testing communication links and telecommunication 
line integrity testing apparatus; testing apparatus for 
testing circuit boards; electronic apparatus for testing 
electromagnetic properties and characteristics of 
industrial materials; electronic test and measurement 
instruments, namely, voltmeters and source measure 
units; test and measurement equipment, namely, one 
box testers containing a signal source and a signal 
analyzer for testing microwave and wireless 
communication devices and designs; electronic test 
and measurement instruments, namely, 
interferometers, electrical transducers, and vibration 
transducers; electronic test and measurement 
instruments, namely, nano indenters for 
nanomechanical testing of semiconductors, thin films, 
wafer applications, hard coatings and DLCfilms, 
composite materials, fibers, polymers, metals, 
ceramics, and biomaterials; component features of 
electronic testing, signaling, diagnostic and 
measurement systems and equipment used in signal 
generators, signal analyzers, arbitrary waveform 
generators, pulse generators, and one-box testers, 
namely, mobile cellular and wireless local area 
network (WLAN) testers and network analyzers; 
electronic components in the nature of software and 
hardware, namely, digital signal processor and its 
controlling algorithm, sold as integral components of 
waveform generators, for improving signal fidelity and 
signal breadth; encoders; data processing 
equipment, namely, couplers; amplifiers; electrical 
signal attenuators; electricity limiters; multipliers; 
testing apparatus for testing fiber optics; electric 
switches; electronic switches; optical switches; 
probes for testing integrated circuits, semiconductors, 
and telecommunication networks. electronic, opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, signaling, 
imaging, and measurement apparatus and 
instruments, namely, amplifiers, attenuators, filters in 
the nature of signal processors that function to 
remove unwanted frequency components from the 
signal, to enhance wanted ones, or both, conditioners 
in the nature of devices used to prepare sensor 
output signals for processing, converters, mixers in 
the nature of devices for creating new frequencies 
from two or more signals applied to it, modulators in 
the nature of devices for varying one or more 
properties of a periodic waveform in order to carry a 
signal, demodulators, prescalers, dividers in the 
nature of devices for coupling a portion of the signal 
in a transmission line to a port enabling the portion 
signal to be used in another circuit, combiners in the 
nature of devices for combining the signals at a port 

ט"ז חשון תשע"ו - 89329/10/2015



into the signals already present in a transmission 
line, isolators in the nature of a non¬reciprocal 2 port 
device that allows signals to pass in one direction 
only, circulators in the nature of a non-reciprocal 
multi-port device in which a signal entering any port 
is transmitted only to the next port in rotation, 
integrated diode limiters, switches and routers for 
performing signal generation, signal processing, 
signal amplification, signal conversion, and signal 
control; lasers for measuring purposes and 
accessories therefor, namely, monolithic laser 
combiners, laser heads, beam splitters, beam 
benders, beam translators, retro reflectors, 
adjustable mounts, plane mirrors, plane mirror 
converters, plane mirror reflectors, and turning 
mirrors; lasers not for medical use. microscopes; 
microscopes, namely, atomic force microscopes; 
microscopes, namely, scanning electron 
microscopes; recording apparatus for recording traffic 
on telecommunications networks; portable electronic 
recorder for measuring and recording multiple 
voltage, current and thermocouple readings from 
various transducers; electric sensors; industrial 
calibration sensors; optical sensors; timing sensors; 
ultrasonic sensors; surface acoustic wave sensors; 
sensors for measuring air pressure, temperature, and 
humidity; sensors for monitoring the temperature of 
an object being measured; transmitters of electronic 
signals; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, optical 
transmitters and electro-optical transmitters; wireless 
transmitters and receivers; receivers of electronic 
signals; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, optical and 
opto-electrical receivers; remote controls for 
electronic test, signaling and measurement 
apparatus, systems, and equipment; computer 
hardware; computer peripherals; a full line of 
operating system software programs for non¬medical 
scientific instruments and for electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
designing, configuring, calibrating, and testing non-
medical scientific instruments and electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
collecting, measuring, analyzing, storing, 
manipulating, and managing data obtained from non-
medical scientific instruments and from electronic 
test, signaling, and measurement instruments and 
equipment; software, namely, electronic design 
automation (EDA) software for communications 
product design, for RF and microwave circuit, high-
speed, signal integrity, device modeling, and signal-
processing design, and for electro-thermal, 
electromagnetic, circuit and system design and 
simulation; data processing apparatus; power 
supplies. power supplies and power systems used to 
power and test the operation of electronic equipment 
and devices under test by providing multiple power 
levels to the electronic equipment; programmable 
power supplies and power systems for simulating 
various operating conditions of electronic equipment; 
lasers; microscopes; monitoring apparatus; recording 
apparatus; processors; microprocessors; detectors; 
sensors; transmitters; receivers; remote control 
apparatus; motion control apparatus; computers; 

ט"ז חשון תשע"ו - 89429/10/2015



computer hardware; computer peripherals; computer 
software; computer programs; software, namely, 
design automation software; software, namely, 
measurement application software; software, namely, 
electronic circuit design automation software for 
modeling, simulation and design of electronic parts, 
components, assemblies, and systems; software and 
software components for instrument control, analysis, 
and measurements; data storage devices; data 
processing apparatus; power supplies and power 
systems; source measure analyzers; power quality 
monitors for electronic and industrial apparatus, 
instruments, and systems.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 12/11/2013, No. 86117042 ארה"ב, 12/11/2013, מספר 86117042

Class: 9 סוג: 9

Electronic test, signaling and measurement 
apparatus, systems, and equipment, and parts and 
components therefor; optical and imaging apparatus, 
instruments, and equipment, and parts and 
components therefor; scientific and laboratory 
apparatus, instruments, and equipment, and parts 
and components therefor; electronic and electrical 
apparatus, instruments, and equipment, and parts 
and components therefor; lasers; microscopes; 
monitoring apparatus; recording apparatus; 
processors; microprocessors; detectors; sensors; 
transmitters; receivers; remote control apparatus; 
motion control apparatus; computers; computer 
hardware; computer peripherals; computer software; 
computer programs; data storage device; data 
processing apparatus; power supplies and power 
systems; semiconductors; semiconductor devices.

U.S.A., 27/02/2014, No. 86206358 ארה"ב, 27/02/2014, מספר 86206358

Class: 9 סוג: 9

Opto-electronic, photonic, and nano-scale test, 
signaling, imaging and measurement apparatus, 
instruments, systems, and equipment, and parts, 
components and accessories therefor; monolithic 
optical assemblies and laser combiners for electronic 
and scientific apparatus, instruments, and systems; 
source measure analyzers; power quality monitors for 
electronic and industrial apparatus, instruments, and 
systems.

ט"ז חשון תשע"ו - 89529/10/2015



 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז חשון תשע"ו - 89629/10/2015



עדן
EDEN

Trade Mark No. 267215 מספר סימן

Application Date 31/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eyal Elipaz שם: איל אליפז

Address: 19(a) Menahem Begin, Mazkeret Batia, 
7680400, Israel

כתובת : מנחם בגין 19(א), מזכרת בתיה, 7680400, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Segal, Adv.

Address: Tsarfati House, 91 Hertzel Street, Rishon 
LeZion, 7526201, Israel

שם: דן סגל, עו"ד

כתובת : בית צרפתי, רח' הרצל 91, ראשון לציון, 7526201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines. יינות.
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SYNLIME

Trade Mark No. 267617 מספר סימן

Application Date 19/08/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Admix International, L.L.C.

Address: 1503 East, 6th Avenue, Mesa, AZ, 85204, 
U.S.A.

(Arizona Limited Liability 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: 19 סוג: 19

Non-metallic building and construction materials; 
additives for use with masonry, stucco, grout, 
concrete and other cementitious products and 
materials; synthetic lime additives and admixtures; 
;non-metallic construction materials, namely, mineral-
based cementitious materials in the nature of 
portland, hydraulic, white, masonry, plastic, stucco, 
and other mineral-based cementitious materials; 
supplementary cementitious materials, namely, 
pozzolanic materials and fly ash; non-metallic 
construction materials, namely, cement mixes, 
concrete, mortar, sand; building materials made from 
concrete, namely, blocks, bricks, stones, walls, and 
pavers for use as a building material: all included in 
class 19 . 
  

 חומרי בניין ובנייה לא מתכתיים; תוספים לשימוש עם בנייה, 
טיח, לדיס, בטון ומוצרי בטון אחרים וחומרים; תוספי סיד 

סינטטיים ומוספים; חומרים לא מתכתיים בנייה, כלומר, חומרי 
בטון המבוססים על מינרלים בטבע של פורטלנד, הידראולי, 
לבן, אבן, פלסטיק, טיח, וחומרי בטון המבוססים על מינרלים 
אחרים; חומרים משלימי בטון, כלומר, חומרים פוזולניים ואפר 
מרחף; חומרים שאינם מתכתי בנייה, כלומר, תערובות מלט, 
בטון, טיט, חול; חומרי בניין מבטון, כלומר, בלוקים, לבנים, 
אבנים, קירות וריצוף לשימוש כחומר בנייה. ; הנכללים כולם 

בסוג 19.
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Trade Mark No. 267618 מספר סימן

Application Date 19/08/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Admix International, L.L.C.

Address: 1503 East, 6th Avenue, Mesa, AZ, 85204, 
U.S.A.

(Arizona Limited Liability 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: 19 סוג: 19

Non-metallic building and construction materials; 
additives for use with masonry, stucco, grout, 
concrete and other cementitious products and 
materials; synthetic lime additives and admixtures; 
;non-metallic construction materials, namely, mineral-
based cementitious materials in the nature of 
portland, hydraulic, white, masonry, plastic, stucco, 
and other mineral-based cementitious materials; 
supplementary cementitious materials, namely, 
pozzolanic materials and fly ash; non-metallic 
construction materials, namely, cement mixes, 
concrete, mortar, sand; building materials made from 
concrete, namely, blocks, bricks, stones, walls, and 
pavers for use as a building material: all included in 
class 19 .

חומרי בניין ובנייה לא מתכתיים; תוספים לשימוש עם בנייה, 
טיח, לדיס, בטון ומוצרי בטון אחרים וחומרים; תוספי סיד 

סינטטיים ומוספים; חומרים לא מתכתיים בנייה, כלומר, חומרי 
בטון המבוססים על מינרלים בטבע של פורטלנד, הידראולי, 
לבן, אבן, פלסטיק, טיח, וחומרי בטון המבוססים על מינרלים 
אחרים; חומרים משלימי בטון, כלומר, חומרים פוזולניים ואפר 
מרחף; חומרים שאינם מתכתי בנייה, כלומר, תערובות מלט, 
בטון, טיט, חול; חומרי בניין מבטון, כלומר, בלוקים, לבנים, 
אבנים, קירות וריצוף לשימוש כחומר בנייה. ; הנכללים כולם 

בסוג 19.

                                                                                   .
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Trade Mark No. 267624 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; all included in class 3

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; קוסמטיקה; תחליבים לשיער; 
הנכללים כולם בסוג 3                   

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, 
contact lenses, cases, chains and cords for glasses 
and spectacles, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; covers for portable multimedia players; covers 
for mobile phones; covers for DVDs; covers for CDs; 
covers for computer cables; covers for audio 
reproduction devices; covers for palmtops; covers for 
electronic agendas; covers for photographic cameras 
and covers for film cameras; all included in class 9  

משקפיים, משקפי שמש, עדשות ומסגרות עבורן, עדשות מגע, 
נרתיקים, שרשראות וחוטים למשקפיים ומשקפי ראייה, חלקים 
ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; כיסויים לנגני מולטימדיה ניידים; 
כיסויים לטלפונים ניידים; כיסויים לתקליטורי די.וי.די; כיסויים 
עבור תקליטורים; כיסויים לכבלי מחשב; כיסויים למכשירי 

הפקה מחדש של שמע; כיסויים למחשבי כיס; כיסויים למכשירי 
קביעת סדר יום אלקטרוניים; כיסויים למצלמות תמונות וכיסויים 
למצלמות הסרטה; הנכללים כולם בסוג 9                             

                                                                    

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; horological and chronometric instruments; 
all included in class 14  

תכשיטים; שעונים ומכשירים כרונומטרים; הנכללים כולם בסוג 
                                         14

Class: 18 סוג: 18

Handbags; traveling bags; briefcases; leather 
briefcases; leather credit card holders; wallets; 
leather document briefcases; leather key cases; 
purses; suit cases; cosmetic bags sold empty; sports 
bags included in this class; bags for athletic 
equipment; shoulder bags for ladies; leather 
shopping bags; school bags; garment bags for travel; 
suit carriers for travel; shoe bags for travel; beach 
bags; diaper bags; backpacks; Boston bags; traveling 
trunks; duffel bags; overnight bags; carry-on bags; 
satchels; vanity cases (not fitted); hides; cases and 
boxes made of leather; bags made of leather for 
packaging; leather straps; umbrellas; leather leashes; 
all included in class 18

תיקי יד; תיקי נסיעה; תיקי מסמכים; תיקי מסמכים מעור; 
מחזיקי כרטיסי אשראי מעור; ארנקים; תיקיות מסמכים מעור; 

תיקי מפתחות מעור; ארנקי נשים; תיקי חליפות; שקיות 
קוסמטיקה הנמכרות ריקות; תיקי ספורט הנכללים בסוג זה; 
תיקים לציוד אתלטי; תיקי כתף עבור נשים; תיקי קניות מעור; 
תיקי בית ספר; תיקי בגדים לנסיעות; נושאי חליפות לנסיעות; 
תיקי נעלים לנסיעה; תיקי חוף; תיקי חיתולים; תיקי גב; תיקי 
בוסטון; תיבות נסיעה; צ'ימידנים; תיקי לינה; תיקי נשיאה; 

ילקוטים; ,תיקי איפור (לא מצויידים); עורות; תיבות וקופסאות 
עשויות מעור; תיקים מעור עבור אריזה; רצועות הידוק מעור; 
מטריות; שוטים מעור; הנכללים כולם בסוג 18                       
                                                                                    
                                                                                    

      

ט"ז חשון תשע"ו - 90029/10/2015



Class: 25 סוג: 25

Coats; jackets; trousers; skirts; tops; raincoats; 
overcoats; belts; braces for clothing; suits; stuff 
jackets; jumpers; jeans; dresses; cloaks; parkas; 
shirts; T-shirts; sweaters; underwear; baby-dolls 
being nightwear; bathrobes; bathing costumes; 
negligee; swim suits; dressing gowns; shawls; 
scarves; ties; neckties; sweat shirts; under shirts; 
polo shirts; body suits; shorts; stockings; socks; 
shoes; slippers; overshoes; galoshes; wooden clog; 
soles for footwear; footwear upper; boots; ski boots; 
half boots; esparto shoes or sandals; sandals; bath 
sandals; gloves; mittens; hats and caps; visors 
(headwear) ; all included in class 25               

מעילים; ז'קטים; מכנסיים; חצאיות; בגדים עליונים; מעילי גשם; 
מעילים עליונים; חגורות; שלייקס עבור בגדים; חליפות; ז'קטים 
מרופדים; סוודרים; מכנסי ג'ינס; שמלות; גלימות; מעילי ברדס; 
חולצות; חולצות טי; חולצות סרוגות; תחתונים; כותנות לילה 
קצרות; חלוקי אמבטיה; בגדי ים; כותונת לילה שקופה; בגדי 
שחיה; חלוקים; שאלים; צעיפים; עניבות; עניבות לצוואר; 
סווטשרטים; חולצות תחתון; חולצות גולף; חליפות גוף; 

מכנסיים קצרים; גרבונים; גרביים; נעליים; נעלי בית; נעלי חיצון; 
ערדליים; קבקבים מעץ; סוליות לנעליים; גפות נעליים; מגפיים; 
מגפי סקי; חצי מגפיים; נעלי או סנדלי אספרטו; סנדלים; סנדלי 
אמבטיה; כפפות; כפפות אגרוף; כובעים וכומתות; מצחיות 

(כסויי ראש); הנכללים כולם בסוג 25  

Class: 28 סוג: 28

Games, playthings; gymnastic and sporting articles 
not included in this class; decorations for Christmas 
trees; all included in class 28

משחקים, צעצועים; אביזרי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוג זה; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים בסוג 28             
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Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of 
cosmetics, perfumes, makeup, personal deodorants 
and antiperspirants, essential oils for personal use, 
soaps, bath oils, bath foams, bath cream, shower 
soaps, shaving creams, beauty creams, vanishing 
creams, skin lotions, lotions, body milk, sun oils, sun 
milks, tissues impregnated with cosmetic lotions, 
eyebrow pencils, eyeliners, mascaras, face powder, 
lip-sticks, cleansing milks, hair care preparations, 
shampoos, henna, hair creams, hair sprays, nail 
polish, cosmetic kits, spectacles, sunglasses, lenses 
and frames therefor, contact lenses, cases, chains 
and cords for glasses and spectacles, parts and 
fittings for all the aforesaid goods, covers for portable 
multimedia players, covers for mobile phones, covers 
for DVDs, covers for CDs, covers for computer 
cables, covers for audio reproduction devices, covers 
for palmtops, covers for electronic agendas, covers 
for photographic cameras and covers for film 
cameras, watches and clocks, chronographs and 
chronometers, earrings, rings, necklaces, bracelets, 
ornamental pins made of precious metal, shoe 
ornaments of precious metal, boxes of precious 
metal, pins, tie clips, cuff links, watch straps, 
handbags, traveling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, 
leather document briefcases, leather key cases, 
purses, suit cases, cosmetic bags sold empty, sports 
bags included in this class, bags for athletic 
equipment, shoulder bags for ladies, leather 
shopping bags, school bags, garment bags for travel, 
suit carriers for travel, shoe bags for travel, beach 
bags, diaper bags, backpacks, Boston bags, traveling 
trunks, duffel bags, overnight bags, carry-on bags, 
satchels, vanity cases (not fitted), hides, cases and 
boxes made of leather, bags made of leather for 
packaging, leather straps, umbrellas, leather leashes, 
coats, jackets, trousers, skirts, tops, raincoats, 
overcoats, belts, braces for clothing, suits, stuff 
jackets, jumpers, jeans, dresses, cloaks, parkas, 
shirts, T-shirts, sweaters, underwear, baby-dolls 
being nightwear, bathrobes, bathing costumes, 
negligee, swim suits, dressing gowns, shawls, 
scarves, ties, neckties, sweat shirts, under shirts, 
polo shirts, body suits, shorts, stockings, socks, 
shoes, slippers, overshoes, galoshes, wooden clog, 
soles for footwear, footwear upper, boots, ski boots, 
half boots, esparto shoes or sandals, sandals, bath 
sandals, gloves, mittens, hats and caps, visors 
(headwear), appliances, machines and devices for 
sports games, for sport and for physical exercises, 
video game machines, bags and knapsacks for 
sporting articles, decorations for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery, toys, 
gloves for games and gloves for playing sports, plush 
toys, skis, snowboards, dolls' clothes, accessories for 
dolls, excluding the transport thereof, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; all included in class 35

קיבוץ יחד, למען אחרים, של דברי קוסמטיקה, בשמים, איפור, 
דיאודורנטים ומונעי זיעה אישיים, שמנים אתרים לשימוש אישי, 
סבונים, שמני אמבטיה, קצפי אמבטיה, משחות אמבטיה, סבוני 
מקלחת, משחות גילוח, משחות ליופי, משחות איפור, תחליבי 
עור, תחליבים, חלב גוף, שמנים להגנה מהשמש, תחליבים 
להגנה מהשמש, טישו ספוג בתחליבים קוסמטיים, עפרונות 
גבות, צבעים לתיחום העיניים, מסקרה, אבקת איפור לפנים, 
אודם, חלבי ניקוי, תכשירים לטיפול בשיער, תחפיפי שיער, 
חינה, משחות שיער, תרסיסי שיער, לקה, ערכות קוסמטיות, 
משקפיים, משקפי שמש, עדשות ומסגרות עבורן, עדשות מגע, 
תיקים, שרשראות וחבלים עבור משקפיים, חלקים ואביזרים 
עבור כל הטובין הנ"ל, כיסויים עבור נגני מולטימדיה ניידים, 
כיסויים עבור טלפונים ניידים, כיסויים עבור תקליטורי די.וי.די, 
כיסויים עבור תקליטורים, כיסוים עבור כבלי מחשב, כיסויים 

עבור התקנים להעתקת אודיו, כיסויים למחשבי כף היד, כיסויים 
עבור מכשירי קביעת סדר יום אלקטרוניים, כיסויים עבור 
מצלמות תמונות וכיסויים עבור מצלמות הסרטה, שעוני יד 
ושעונים, כרונוגרפים וכרונומטרים, עגילים, טבעות, ענקים, 
צמידים, סיכות לקישוט עשויות ממתכת יקרה, קישוטי נעליים 
ממתכת יקרה, תיבות ממתכת יקרה, סיכות, סיכות עניבה, 
חפתים, רצועות שעון, תיקי יד, תיקי נסיעה, תיקי מסמכים, 
תיקי מסמכים מעור, מחזיקי כרטיס אשראי מעור, ארנקים, 

תיקיות מסמכים מעור, תיקי מפתחות מעור, ארנקי נשים, תיקי 
חליפות, שקיות קוסמטיקה הנמכרות ריקות, תיקי ספורט 

הנכללים בסוג זה, תיקים עבור ציוד אתלטי, תיקי כתף עבור 
נשים, תיקי קניות מעור, תיקי בית ספר, תיקי בגדים לנסיעות, 
נושאי חליפות לנסיעות, תיקי נעליים לנסיעות, תיקי חוף, תיקי 
חיתולים, תיקי גב, תיקי בוסטון, תיבות נסיעה, צ'ימידנים, תיקי 
לינה, תיקי נשיאה, ילקוטים, תיקי איפור (לא מצויידים), עורות, 
תיבות וקופסאות עשויות מעור, תיקים מעור עבור אריזה, 

רצועות הידוק מעור, מטריות, שוטים מעור, מעילים, ז'קטים, 
מכנסיים, חצאיות, בגדים עליונים, מעילי גשם, מעילים עליונים, 

חגורות, שליקס עבור בגדים, חליפות, ז'קטים מרופדים, 
סוודרים, מכנסי ג'ינס, שמלות, גלימות, מעילי ברדס, חולצות, 
חולצות טי, חולצות סרוגות, בגדים תחתונים, כותנות לילה 
קצרות, חלוקי אמבטיה, בגדי ים, כותונת לילה שקופה, בגדי 
שחיה, חלוקים, שלים, צעיפים, עניבות, עניבות לצוואר, 
שווטשרטים, חולצות תחתון, חולצות גולף, חליפות גוף, 

מכנסיים קצרים, גרבונים, גרביים, נעליים, נעלי בית, נעלי חיצון, 
ערדליים, קבקבים מעץ, סוליות לנעליים, חלק עליון של נעליים, 

מגפיים, מגפי סקי, חצי-מגפיים, נעלי או סנדלי אספרטו , 
סנדלים, סנדלי אמבטיה, כפפות, כפפות אגרוף, כובעים 

וכומתות, מצחיות (כיסויי ראש), מכשירים, מכונות והתקנים 
עבור משחקי ספורט, עבור ספורט ועבור תרגילים פיזיים, 

מכונות למשחקי וידאו, תיקים ותרמילי גב עבור פריטי ספורט, 
קישוטים לעצי חג המולד, למעט מוצרי תאורה וממתקים, 
צעצועים, כפפות עבור משחקים וכפפות למשחק ספורט, 
צעצועים מרופדים, מגלשי סקי, גלשני שלג, בגדי בובות, 

אביזרים לבובות, למעט תחבורתן, מאפשרים ללקוחות לראות 
ולקנות סחורות אלה בנוחיות, הנכללים כולם בסוג 35.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 41 סוג: 41

Sporting and cultural activities; all included in class 
41

פעילויות ספורט ותרבות; הנכללים כולם בסוג 41                   
            

ט"ז חשון תשע"ו - 90229/10/2015



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

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

Switzerland, 28/02/2014, No. 52507/2014 שוויץ, 28/02/2014, מספר 52507/2014

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; all included in class 3

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; קוסמטיקה; תחליבים לשיער; 
הנכללים כולם בסוג 3                   

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, 
contact lenses, cases, chains and cords for glasses 
and spectacles, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; covers for portable multimedia players; covers 
for mobile phones; covers for DVDs; covers for CDs; 
covers for computer cables; covers for audio 
reproduction devices; covers for palmtops; covers for 
electronic agendas; covers for photographic cameras 
and covers for film cameras; all included in class 9

משקפיים, משקפי שמש, עדשות ומסגרות עבורן, עדשות מגע, 
נרתיקים, שרשראות וחוטים למשקפיים ומשקפי ראייה, חלקים 
ואביזרים לכל הטובין הנ"ל; כיסויים לנגני מולטימדיה ניידים; 
כיסויים לטלפונים ניידים; כיסויים לתקליטורי DVD; כיסויים 

עבור תקליטורים; כיסויים לכבלי מחשב; כיסויים למכשירי הפקה 
מחדש של שמע; כיסויים למחשבי כיס; כיסויים למכשירי קביעת 

סדר יום אלקטרוניים; כיסויים למצלמות תמונות וכיסויים 
למצלמות הסרטה; הנכללים כולם בסוג 9                               

                                                                            

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; horological and chronometric instruments; 
all included in class 14

תכשיטים; שעונים ומכשירים כרונומטרים; הנכללים כולם בסוג 
                                         14

Class: 18 סוג: 18

Handbags; traveling bags; briefcases; leather 
briefcases; leather credit card holders; wallets; leather 
document briefcases; leather key cases; purses; suit 
cases; cosmetic bags sold empty; sports bags 
included in this class; bags for athletic equipment; 
shoulder bags for ladies; leather shopping bags; 
school bags; garment bags for travel; suit carriers for 
travel; shoe bags for travel; beach bags; diaper bags; 
backpacks; Boston bags; traveling trunks; duffel bags; 
overnight bags; carry-on bags; satchels; vanity cases 
(not fitted); hides; cases and boxes made of leather; 
bags made of leather for packaging; leather straps; 
umbrellas; leather leashes; all included in class 18

תיקי יד; תיקי נסיעה; תיקי מסמכים; תיקי מסמכים מעור; 
מחזיקי כרטיסי אשראי מעור; ארנקים; תיקיות מסמכים מעור; 

תיקי מפתחות מעור; ארנקי נשים; תיקי חליפות; שקיות 
קוסמטיקה הנמכרות ריקות; תיקי ספורט הנכללים בסוג זה; 
תיקים לציוד אתלטי; תיקי כתף עבור נשים; תיקי קניות מעור; 
תיקי בית ספר; תיקי בגדים לנסיעות; נושאי חליפות לנסיעות; 
תיקי נעלים לנסיעה; תיקי חוף; תיקי חיתולים; תיקי גב; תיקי 
בוסטון; תיבות נסיעה; צ'ימידנים; תיקי לינה; תיקי נשיאה; 

ילקוטים; ,תיקי איפור (לא מצויידים); עורות; תיבות וקופסאות 
עשויות מעור; תיקים מעור עבור אריזה; רצועות הידוק מעור; 

מטריות; שוטים מעור; הנכללים כולם בסוג 18                         
                                                                                      
                                                                                      

Class: 25 סוג: 25

Coats; jackets; trousers; skirts; tops; raincoats; 
overcoats; belts; braces for clothing; suits; stuff 
jackets; jumpers; jeans; dresses; cloaks; parkas; 
shirts; T-shirts; sweaters; underwear; baby-dolls 
being nightwear; bathrobes; bathing costumes; n?
glig?e; swim suits; dressing gowns; shawls; scarves; 
ties; neckties; sweat shirts; under shirts; polo shirts; 
body suits; shorts; stockings; socks; shoes; slippers; 
overshoes; galoshes; wooden clog; soles for 
footwear; footwear upper; boots; ski boots; half boots; 
esparto shoes or sandals; sandals; bath sandals; 
gloves; mittens; hats and caps; visors (headwear) ; all 
included in class 25               

מעילים; ז'קטים; מכנסיים; חצאיות; בגדים עליונים; מעילי גשם; 
מעילים עליונים; חגורות; שלייקס עבור בגדים; חליפות; ז'קטים 
מרופדים; סוודרים; מכנסי ג'ינס; שמלות; גלימות; מעילי ברדס; 
חולצות; חולצות טי; חולצות סרוגות; תחתונים; כותנות לילה 
קצרות; חלוקי אמבטיה; בגדי ים; כותונת לילה שקופה; בגדי 
שחיה; חלוקים; שאלים; צעיפים; עניבות; עניבות לצוואר; 

סווטשרטים; חולצות תחתון; חולצות גולף; חליפות גוף; מכנסיים 
קצרים; גרבונים; גרביים; נעליים; נעלי בית; נעלי חיצון; 

ערדליים; קבקבים מעץ; סוליות לנעליים; גפות נעליים; מגפיים; 
מגפי סקי; חצי מגפיים; נעלי או סנדלי אספרטו; סנדלים; סנדלי 
אמבטיה; כפפות; כפפות אגרוף; כובעים וכומתות; מצחיות 

(כסויי ראש); הנכללים כולם בסוג 25

Class: 28 סוג: 28

Games, playthings; gymnastic and sporting articles 
included in this class; decorations for Christmas trees; 
all included in class 28

משחקים, צעצועים; אביזרי התעמלות וספורט הנכללים בסוג 
זה; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים בסוג 28                     
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Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of 
cosmetics, perfumes, makeup, personal deodorants 
and antiperspirants, essential oils for personal use, 
soaps, bath oils, bath foams, bath cream, shower 
soaps, shaving creams, beauty creams, vanishing 
creams, skin lotions, lotions, body milk, sun oils, sun 
milks, tissues impregnated with cosmetic lotions, 
eyebrow pencils, eyeliners, mascaras, face powder, 
lip-sticks, cleansing milks, hair care preparations, 
shampoos, henna, hair creams, hair sprays, nail 
polish, cosmetic kits, spectacles, sunglasses, lenses 
and frames therefor, contact lenses, cases, chains 
and cords for glasses and spectacles, parts and 
fittings for all the aforesaid goods, covers for portable 
multimedia players, covers for mobile phones, covers 
for DVDs, covers for CDs, covers for computer 
cables, covers for audio reproduction devices, covers 
for palmtops, covers for electronic agendas, covers 
for photographic cameras and covers for film 
cameras, watches and clocks, chronographs and 
chronometers, earrings, rings, necklaces, bracelets, 
ornamental pins made of precious metal, shoe 
ornaments of precious metal, boxes of precious 
metal, pins, tie clips, cuff links, watch straps, 
handbags, traveling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather 
document briefcases, leather key cases, purses, suit 
cases, cosmetic bags sold empty, sports bags 
included in this class, bags for athletic equipment, 
shoulder bags for ladies, leather shopping bags, 
school bags, garment bags for travel, suit carriers for 
travel, shoe bags for travel, beach bags, diaper bags, 
backpacks, Boston bags, traveling trunks, duffel bags, 
overnight bags, carry-on bags, satchels, vanity cases 
(not fitted), hides, cases and boxes made of leather, 
bags made of leather for packaging, leather straps, 
umbrellas, leather leashes, coats, jackets, trousers, 
skirts, tops, raincoats, overcoats, belts, braces for 
clothing, suits, stuff jackets, jumpers, jeans, dresses, 
cloaks, parkas, shirts, T-shirts, sweaters, underwear, 
baby-dolls being nightwear, bathrobes, bathing 
costumes, neglig?e, swim suits, dressing gowns, 
shawls, scarves, ties, neckties, sweat shirts, under 
shirts, polo shirts, body suits, shorts, stockings, 
socks, shoes, slippers, overshoes, galoshes, wooden 
clog, soles for footwear, footwear upper, boots, ski 
boots, half boots, esparto shoes or sandals, sandals, 
bath sandals, gloves, mittens, hats and caps, visors 
(headwear), appliances, machines and devices for 
sports games, for sport and for physical exercises, 
video game machines, bags and knapsacks for 
sporting articles, decorations for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery, toys, 
gloves for games and gloves for playing sports, plush 
toys, skis, snowboards, dolls' clothes, accessories for 
dolls, excluding the transport thereof, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; all included in class 35

קיבוץ יחד, למען אחרים, של דברי קוסמטיקה, בשמים, איפור, 
דיאודורנטים ומונעי זיעה אישיים, שמנים אתרים לשימוש אישי, 
סבונים, שמני אמבטיה, קצפי אמבטיה, משחות אמבטיה, סבוני 
מקלחת, משחות גילוח, משחות ליופי, משחות איפור, תחליבי 
עור, תחליבים, חלב גוף, שמנים להגנה מהשמש, תחליבים 
להגנה מהשמש, טישו ספוג בתחליבים קוסמטיים, עפרונות 
גבות, צבעים לתיחום העיניים, מסקרה, אבקת איפור לפנים, 
אודם, חלבי ניקוי, תכשירים לטיפול בשיער, תחפיפי שיער, 
חינה, משחות שיער, תרסיסי שיער, לקה, ערכות קוסמטיות, 
משקפיים, משקפי שמש, עדשות ומסגרות עבורן, עדשות מגע, 
תיקים, שרשראות וחבלים עבור משקפיים, חלקים ואביזרים 
עבור כל הטובין הנ"ל, כיסויים עבור נגני מולטימדיה ניידים, 
 ,DVD כיסויים עבור טלפונים ניידים, כיסויים עבור תקליטורי
כיסויים עבור תקליטורים, כיסוים עבור כבלי מחשב, כיסויים 

עבור התקנים להעתקת אודיו, כיסויים למחשבי כף היד, כיסויים 
עבור מכשירי קביעת סדר יום אלקטרוניים, כיסויים עבור 
מצלמות תמונות וכיסויים עבור מצלמות הסרטה, שעוני יד 
ושעונים, כרונוגרפים וכרונומטרים, עגילים, טבעות, ענקים, 
צמידים, סיכות לקישוט עשויות ממתכת יקרה, קישוטי נעליים 
ממתכת יקרה, תיבות ממתכת יקרה, סיכות, סיכות עניבה, 

חפתים, רצועות שעון, תיקי יד, תיקי נסיעה, תיקי מסמכים, תיקי 
מסמכים מעור, מחזיקי כרטיס אשראי מעור, ארנקים, תיקיות 

מסמכים מעור, תיקי מפתחות מעור, ארנקי נשים, תיקי חליפות, 
שקיות קוסמטיקה הנמכרות ריקות, תיקי ספורט הנכללים בסוג 
זה, תיקים עבור ציוד אתלטי, תיקי כתף עבור נשים, תיקי קניות 
מעור, תיקי בית ספר, תיקי בגדים לנסיעות, נושאי חליפות 

לנסיעות, תיקי נעליים לנסיעות, תיקי חוף, תיקי חיתולים, תיקי 
גב, תיקי בוסטון, תיבות נסיעה, צ'ימידנים, תיקי לינה, תיקי 
נשיאה, ילקוטים, תיקי איפור (לא מצויידים), עורות, תיבות 
וקופסאות עשויות מעור, תיקים מעור עבור אריזה, רצועות 

הידוק מעור, מטריות, שוטים מעור, מעילים, ז'קטים, מכנסיים, 
חצאיות, בגדים עליונים, מעילי גשם, מעילים עליונים, חגורות, 
שליקס עבור בגדים, חליפות, ז'קטים מרופדים, סוודרים, מכנסי 

ג'ינס, שמלות, גלימות, מעילי ברדס, חולצות, חולצות טי, 
חולצות סרוגות, בגדים תחתונים, כותנות לילה קצרות, חלוקי 
אמבטיה, בגדי ים, כותונת לילה שקופה, בגדי שחיה, חלוקים, 
שלים, צעיפים, עניבות, עניבות לצוואר, שווטשרטים, חולצות 
תחתון, חולצות גולף, חליפות גוף, מכנסיים קצרים, גרבונים, 
גרביים, נעליים, נעלי בית, נעלי חיצון, ערדליים, קבקבים מעץ, 
סוליות לנעליים, חלק עליון של נעליים, מגפיים, מגפי סקי, 

חצי-מגפיים, נעלי או סנדלי אספרטו , סנדלים, סנדלי אמבטיה, 
כפפות, כפפות אגרוף, כובעים וכומתות, מצחיות (כיסויי ראש), 
מכשירים, מכונות והתקנים עבור משחקי ספורט, עבור ספורט 
ועבור תרגילים פיזיים, מכונות למשחקי וידאו, תיקים ותרמילי גב 

עבור פריטי ספורט, קישוטים לעצי חג המולד, למעט מוצרי 
תאורה וממתקים, צעצועים, כפפות עבור משחקים וכפפות 
למשחק ספורט, צעצועים מרופדים, מגלשי סקי, גלשני שלג, 
בגדי בובות, אביזרים לבובות, למעט תחבורתן, מאפשרים 

ללקוחות לראות ולקנות סחורות אלה בנוחיות, הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                  

Class: 41 סוג: 41

Sporting and cultural activities; all included in class 41 פעילויות ספורט ותרבות; הנכללים כולם בסוג 41                     
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 Owners

Name: Giorgio ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

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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CLEARSIDE BIOMEDICAL

Trade Mark No. 268161 מספר סימן

Application Date 10/09/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Clearside Biomedical, Inc. 

Address: 1220 Old Alpharetta Rd., suite 300, Alpharetta, 
Georgia, 30005, U.S.A.

a Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ocular pharmaceuticals; ophthalmic preparations; all 
included in class 5

תכשירי רוקחות לעיניים; תכשירי עיניים; הנכללים כולם בסוג 5  
                             

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, a needle-based injection 
system for delivery of pharmaceuticals and injection 
needles; ophthalmic medical devices, namely, a 
needle-based injection system for delivery of 
pharmaceuticals to eye tissue and injection needles; 
drug delivery systems; all included in class 10

התקנים רפואיים, דהיינו, מערכת הזרקה מבוססת-מחט למתן 
תרופות ומחטי הזרקה; התקנים רפואיים לעיניים, דהיינו,  

מערכת הזרקה מבוססת-מחט למתן תרופות לרקמת עין ומחטי 
הזרקה; מערכות שחרור תרופות; הנכללים כולם בסוג 10         
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Research and development in the field of 
ophthalmology and ocular microinjection systems; all 
included in class 42

מחקר ופיתוח בתחום של רפואת עיניים ומערכות מיקרו הזרקה 
עיניות; הנכללים כולם בסוג 42                                           
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Trade Mark No. 268228 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215731 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic, opto-electronic, photonic, and nano-scale 
test, signaling, imaging, and measurement 
apparatus, instruments, systems, and equipment, 
and parts, components and accessories therefor; 
optical and imaging apparatus, instruments, and 
equipment, and parts, components and accessories 
therefor; monolithic optical assemblies and laser 
combiners for electronic and scientific apparatus, 
instruments, and systems; Laboratory apparatus and 
instruments for scientific and research use; Electronic 
test and measurement instruments, namely, 
oscilloscopes and parts therefor; electronic 
instruments in the nature of signal generators, 
namely, analog and vector signal generators, 
waveform generators, function generators in the 
nature of electronic devices used to generate various 
types of repeating waveform signals over a wide 
range of frequencies, pulse and data generators, 
arbitrary waveform generators, noise generators in 
the nature of electronic devices that produce random 
signals, and signal generation devices synthesizing 
electronic signals, and synchronization modules for 
various types of signal generators; electronic test and 
measurement instruments in the nature of analyzers, 
namely, spectrum, vector, signal, network, power and 
power source, protocol, radio frequency, microwave, 
logic, modulation-domain, optical component, light 
wave component, optical modulation, time-interval, 
polarization, and photonic dispersion and loss 
analyzers; automatic test equipment for integrated 
circuits, circuit boards and electronic equipment, 
namely, flat panel display testers, system on a chip 
(SOC) testers, memory testers, parametric testers, 
automated optical inspection testers, and in-circuit 
testers; electronic and optical communications 
instruments, namely, light wave testers and light 
wave multimeters; electronic component of digital 
multi¬meters for testing and measuring voltage in 
electrical products; measuring instrumentation and 
apparatus, namely, digitizers; test and measurement 
equipment, namely, electromagnetic interference 
receivers, radio frequency interference receivers, and 
electromagnetic compliance products, namely, 
electromagnetic interference receivers for testing 
electromagnetic compliance and making conductive 
emission measurements; polarization controller units 
used to change light from any polarized or 
unpolarized light source into any well-defined state of 
polarization. electronic test and measurement 
instruments, namely, electric meters, inductance 
meters, capacitance meters, resistance meters, 
impedance meters, testing meters, wavelength 
meters, frequency meters, and frequency counters; 

ט"ז חשון תשע"ו - 90729/10/2015



electrical and electronic measuring and testing 
devices, namely, DC electronic load measurers and 
testers; electronic test and measurement instruments 
in the nature of testers, namely, cable, antenna, 
voltage, amperage, telephone line, and continuity 
testers; electronic test and measurement 
instruments, namely, handheld cable and antenna 
tester with optional spectrum analyzer, network 
analyzer, and power meter; electronic testing 
equipment, namely, power meters for testing radio 
frequency and microwave signals; electronic and 
optical communications instruments and 
components, namely, communication link testers for 
testing communication links and telecommunication 
line integrity testing apparatus; testing apparatus for 
testing circuit boards; electronic apparatus for testing 
electromagnetic properties and characteristics of 
industrial materials; electronic test and measurement 
instruments, namely, voltmeters and source measure 
units; test and measurement equipment, namely, one 
box testers containing a signal source and a signal 
analyzer for testing microwave and wireless 
communication devices and designs; electronic test 
and measurement instruments, namely, 
interferometers, electrical transducers, and vibration 
transducers; electronic test and measurement 
instruments, namely, nano indenters for 
nanomechanical testing of semiconductors, thin films, 
wafer applications, hard coatings and DLCfilms, 
composite materials, fibers, polymers, metals, 
ceramics, and biomaterials; component features of 
electronic testing, signaling, diagnostic and 
measurement systems and equipment used in signal 
generators, signal analyzers, arbitrary waveform 
generators, pulse generators, and one-box testers, 
namely, mobile cellular and wireless local area 
network (WLAN) testers and network analyzers; 
electronic components in the nature of software and 
hardware, namely, digital signal processor and its 
controlling algorithm, sold as integral components of 
waveform generators, for improving signal fidelity and 
signal breadth; encoders; data processing 
equipment, namely, couplers; amplifiers; electrical 
signal attenuators; electricity limiters; multipliers; 
testing apparatus for testing fiber optics; electric 
switches; electronic switches; optical switches; 
probes for testing integrated circuits, semiconductors, 
and telecommunication networks. electronic, opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, signaling, 
imaging, and measurement apparatus and 
instruments, namely, amplifiers, attenuators, filters in 
the nature of signal processors that function to 
remove unwanted frequency components from the 
signal, to enhance wanted ones, or both, conditioners 
in the nature of devices used to prepare sensor 
output signals for processing, converters, mixers in 
the nature of devices for creating new frequencies 
from two or more signals applied to it, modulators in 
the nature of devices for varying one or more 
properties of a periodic waveform in order to carry a 
signal, demodulators, prescalers, dividers in the 
nature of devices for coupling a portion of the signal 
in a transmission line to a port enabling the portion 
signal to be used in another circuit, combiners in the 
nature of devices for combining the signals at a port 
into the signals already present in a transmission 
line, isolators in the nature of a non¬reciprocal 2 port 
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device that allows signals to pass in one direction 
only, circulators in the nature of a non-reciprocal 
multi-port device in which a signal entering any port 
is transmitted only to the next port in rotation, 
integrated diode limiters, switches and routers for 
performing signal generation, signal processing, 
signal amplification, signal conversion, and signal 
control; lasers for measuring purposes and 
accessories therefor, namely, monolithic laser 
combiners, laser heads, beam splitters, beam 
benders, beam translators, retro reflectors, 
adjustable mounts, plane mirrors, plane mirror 
converters, plane mirror reflectors, and turning 
mirrors; lasers not for medical use. microscopes; 
microscopes, namely, atomic force microscopes; 
microscopes, namely, scanning electron 
microscopes; recording apparatus for recording traffic 
on telecommunications networks; portable electronic 
recorder for measuring and recording multiple 
voltage, current and thermocouple readings from 
various transducers; electric sensors; industrial 
calibration sensors; optical sensors; timing sensors; 
ultrasonic sensors; surface acoustic wave sensors; 
sensors for measuring air pressure, temperature, and 
humidity; sensors for monitoring the temperature of 
an object being measured; transmitters of electronic 
signals; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, optical 
transmitters and electro-optical transmitters; wireless 
transmitters and receivers; receivers of electronic 
signals; electronic and optical communications 
instruments and components, namely, optical and 
opto-electrical receivers; remote controls for 
electronic test, signaling and measurement 
apparatus, systems, and equipment; computer 
hardware; computer peripherals; a full line of 
operating system software programs for non¬medical 
scientific instruments and for electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
designing, configuring, calibrating, and testing non-
medical scientific instruments and electronic test, 
signaling, and measurement instruments and 
equipment; a full line of computer software for 
collecting, measuring, analyzing, storing, 
manipulating, and managing data obtained from non-
medical scientific instruments and from electronic 
test, signaling, and measurement instruments and 
equipment; software, namely, electronic design 
automation (EDA) software for communications 
product design, for RF and microwave circuit, high-
speed, signal integrity, device modeling, and signal-
processing design, and for electro-thermal, 
electromagnetic, circuit and system design and 
simulation; data processing apparatus; power 
supplies. power supplies and power systems used to 
power and test the operation of electronic equipment 
and devices under test by providing multiple power 
levels to the electronic equipment; programmable 
power supplies and power systems for simulating 
various operating conditions of electronic equipment; 
lasers; microscopes; monitoring apparatus; recording 
apparatus; processors; microprocessors; detectors; 
sensors; transmitters; receivers; remote control 
apparatus; motion control apparatus; computers; 
computer hardware; computer peripherals; computer 
software; computer programs; software, namely, 
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design automation software; software, namely, 
measurement application software; software, namely, 
electronic circuit design automation software for 
modeling, simulation and design of electronic parts, 
components, assemblies, and systems; software and 
software components for instrument control, analysis, 
and measurements; data storage devices; data 
processing apparatus; power supplies and power 
systems; source measure analyzers; power quality 
monitors for electronic and industrial apparatus, 
instruments, and systems.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 25/10/2013, No. 86102276 ארה"ב, 25/10/2013, מספר 86102276

Class: 9 סוג: 9

Electronic test, signaling and measurement 
apparatus, systems, and equipment, and parts and 
components therefor; chemical and biological 
analytical apparatus, systems and equipment, and 
parts and components therefor; optical and imaging 
apparatus, instruments, and equipment, and parts 
and components therefor; telecommunication 
apparatus, instruments, and equipment, and parts 
and components therefor; scientific and laboratory 
apparatus, instruments, and equipment, and parts 
and components therefor; electronic and electrical 
apparatus, instruments, and equipment, and parts 
and components therefor; lasers; microscopes; 
monitoring apparatus; recording apparatus; 
processors; microprocessors; detectors; sensors; 
transmitters; receivers; remote control apparatus; 
motion control apparatus; computers; computer 
hardware; computer peripherals; computer software; 
computer programs; computer printers; data storage 
device; data processing apparatus; power supplies 
and power systems; semiconductors; semiconductor 
devices.
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 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

U.S.A., 27/02/2014, No. 86206344 ארה"ב, 27/02/2014, מספר 86206344

Class: 9 סוג: 9

Electronic, opto-electronic, photonic, and nano-scale 
test, signaling, imaging, and measurement apparatus, 
instruments, systems, and equipment, and parts, 
components and accessories therefor; optical and 
imaging apparatus, instruments, and equipment, and 
parts, components and accessories therefor; 
monolithic optical assemblies and laser combiners for 
electronic and scientific apparatus, instruments, and 
systems; scientific and laboratory apparatus, 
instruments, and equipment, and parts, components 
and accessories therefor; electronic and electrical 
apparatus, instruments, and equipment, and parts, 
components and accessories therefor; lasers; 
microscopes; monitoring apparatus; recording 
apparatus; processors; microprocessors; detectors; 
sensors; transmitters; receivers; remote control 
apparatus; motion control apparatus; computers; 
computer hardware; computer peripherals; computer 
software; computer programs; software, namely, 
design automation software; software, namely, 
measurement application software; software, namely, 
electronic circuit design automation software for 
modeling, simulation and design of electronic parts, 
components, assemblies, and systems; software and 
software components for instrument control, analysis, 
and measurements; data storage devices; data 
processing apparatus; power supplies and power 
systems; source measure analyzers; power quality 
monitors for electronic and industrial apparatus, 
instruments, and systems.
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אניסול 8
Anisol 8

Trade Mark No. 269224 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 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: 1 סוג: 1

Stainless steel passivation sunstances. חומרים לביצוע פסיבציה בפלדת אל חלד.         
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Trade Mark No. 269974 מספר סימן

Application Date 16/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Netanel Amar שם: נתנאל אמר

Address: Rayness 20, Herzelia, Israel כתובת : ריינס20, הרצליה, ישראל

Name: Yoav Nissani שם: יואב ניסאני

Address: 16 Jerusalem, Kfar Saba, Israel כתובת : ירושלים 16, כפר סבא, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lior Weinstein, Adv.

Address: 14 Ben Gurion St., Herzelia, Israel

שם: ליאור ויינשטיין, עו"ד

כתובת : בן גוריון 14, הרצליה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Gift shops for men and women, in particular: 
watches, office equipment, designed cushions, dolls, 
robes, towels and shirts, shirts with print, cushions 
with print, fabrics and fabric embroidered products, 
ornaments and various consumer products all 
included in class 35.

חנויות לממכר מתנות לגברים ולנשים, ובפרט: שעונים, ציוד 
משרדי, כריות מעוצבות, בובות, חלוקים, מגבות וחולצות, 
חולצות עם הדפסים, כריות עם הדפסים, אריגים ומוצרי בד 
רקומים, חפצי נוי לבית, ומוצרי צריכה שונים הנכללים כולם 

בסוג 35.                                                                         
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Trade Mark No. 270823 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228346 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software; 
computer programming services; troubleshooting and 
maintenance of computer software; engineering 
services; testing, analysis and evaluation of 
materials; calibration of scientific, electronic, test, 
signaling, measurement, optical apparatus, systems, 
and equipment; technical support services, namely, 
providing information, research, consultation, 
inspection, supervision, design and diagnostic 
services in the fields of electronic or optical 
components, computer hardware, computer software, 
and scientific, electronic, test, signaling, 
measurement, optical apparatus, systems, and 
equipment, and providing an internet website related 
thereto; computer services, namely, hosting online 
communities and maintaining community websites for 
users to participate in discussions, get feedback from 
others, and obtain information, all in the fields of 
electronic test, signaling and measurement 
equipment; providing computer users the ability to 
generate and share software script and plug-ins and 
to share software and data with other users via a 
website; software programming services; calibration 
of opto-electronic, photonic, and nano-scale test, 
signaling analysis, imaging and measurement 
apparatus, instruments, systems, equipment, parts, 
components, and accessories; technical support 
services, namely, providing information, consultation, 
design and diagnostic services in the fields of opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, signaling, 
imaging and measurement apparatus, instruments, 
systems, equipment, parts, components and 
accessories; technical support services, namely, 
providing information, start-up assistance, consulting 
and analysis of test, measurement, and system 
requirements, system design, systems integration, 
and systems installation.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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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U.S.A., 12/11/2013, No. 86117042 ארה"ב, 12/11/2013, מספר 86117042

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
programming services; troubleshooting and 
maintenance of computer software; engineering 
services; testing, analysis and evaluation of materials; 
calibration of scientific, electronic, test, signaling, 
measurement, optical, biological and chemical 
analytical, and telecommunication apparatus, 
systems, and equipment; technical support services, 
namely, providing information, research, consultation, 
inspection, supervision, design and diagnostic 
services in the fields of semiconductors, electronic or 
optical components, computer hardware, computer 
software, and scientific, electronic, test, signaling, 
measurement, optical, biological and chemical 
analytical, and telecommunication apparatus, 
systems, and equipment, and providing an Internet 
website and website portal related thereto; computer 
services, namely, hosting online communities and 
maintaining community websites for users to 
participate in discussions, get feedback from others, 
and obtain information, all in the fields of electronic 
test, signaling and measurement equipment, chemical 
and biological analytical equipment, and reagents and 
chemicals for scientific and research use; providing a 
website that gives computer users the ability to 
generate and share software script and plug-ins and 
to share software and data with other users

U.S.A., 27/02/2014, No. 86206358 ארה"ב, 27/02/2014, מספר 86206358

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software; 
computer programming services; software 
programming services; software maintenance 
services; troubleshooting and maintenance of 
computer software; engineering services; testing, 
analysis and evaluation of materials; calibration of 
scientific, electronic, opto-electronic, photonic, and 
nano-scale test, signaling, analysis, imaging, 
measurement, and optical, apparatus, instruments, 
systems, equipment, parts, components, and 
accessories; technical support services, namely, 
providing information, consultation, design and 
diagnostic services in the fields of electronic, opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, signaling, 
imaging, and measurement apparatus, instruments, 
systems, equipment, parts, components and 
accessories, and providing an Internet website related 
thereto; technical support services, namely, providing 
information, start-up assistance, consulting and 
analysis of test, measurement, and system 
requirements, system design, systems integration, 
and systems installation; computer services, namely, 
hosting online forums for users to obtain information 
in the fields of electronic test, signaling and 
measurement equipment; providing a website that 
gives users the ability to generate and share software 
script and plug-ins and to share software and data 
with other users
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 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 270824 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228347 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software; 
computer programming services; troubleshooting and 
maintenance of computer software; engineering 
services; testing, analysis and evaluation of 
materials; calibration of scientific, electronic, test, 
signaling, measurement, optical apparatus, systems, 
and equipment; technical support services, namely, 
providing information, research, consultation, 
inspection, supervision, design and diagnostic 
services in the fields of electronic or optical 
components, computer hardware, computer software, 
and scientific, electronic, test, signaling, 
measurement, optical apparatus, systems, and 
equipment, and providing an internet website related 
thereto; computer services, namely, hosting online 
communities and maintaining community websites for 
users to participate in discussions, get feedback from 
others, and obtain information, all in the fields of 
electronic test, signaling and measurement 
equipment; providing computer users the ability to 
generate and share software script and plug-ins and 
to share software and data with other users via a 
website; software programming services; calibration 
of opto-electronic, photonic, and nano-scale test, 
signaling analysis, imaging and measurement 
apparatus, instruments, systems, equipment, parts, 
components, and accessories; technical support 
services, namely, providing information, consultation, 
design and diagnostic services in the fields of opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, signaling, 
imaging and measurement apparatus, instruments, 
systems, equipment, parts, components and 
accessories; technical support services, namely, 
providing information, start-up assistance, consulting 
and analysis of test, measurement, and system 
requirements, system design, systems integration, 
and systems installation.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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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U.S.A., 25/10/2013, No. 86102276 ארה"ב, 25/10/2013, מספר 86102276

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
programming services; troubleshooting and 
maintenance of computer software; engineering 
services; testing, analysis and evaluation of materials; 
calibration of scientific, electronic, test, signaling, 
measurement, optical, biological and chemical 
analytical, and telecommunication apparatus, 
systems, and equipment; technical support services, 
namely, providing information, research, consultation, 
inspection, supervision, design and diagnostic 
services in the fields of semiconductors, electronic or 
optical components, computer hardware, computer 
software, and scientific, electronic, test, signaling, 
measurement, optical, biological and chemical 
analytical, and telecommunication apparatus, 
systems, and equipment, and providing an Internet 
website and website portal related thereto; computer 
services, namely, hosting online communities and 
maintaining community websites for users to 
participate in discussions, get feedback from others, 
and obtain information, all in the fields of electronic 
test, signaling and measurement equipment, chemical 
and biological analytical equipment, and reagents and 
chemicals for scientific and research use; providing a 
website that gives computer users the ability to 
generate and share software script and plug-ins and 
to share software and data with other users

U.S.A., 27/02/2014, No. 86206344 ארה"ב, 27/02/2014, מספר 86206344

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software; 
computer programming services; software 
programming services; software maintenance 
services; troubleshooting and maintenance of 
computer software; engineering services; testing, 
analysis and evaluation of materials; calibration of 
scientific, electronic, opto-electronic, photonic, and 
nano-scale test, signaling, analysis, imaging, 
measurement, and optical, apparatus, instruments, 
systems, equipment, parts, components, and 
accessories; technical support services, namely, 
providing information, consultation, design and 
diagnostic services in the fields of electronic, opto-
electronic, photonic, and nano-scale test, signaling, 
imaging, and measurement apparatus, instruments, 
systems, equipment, parts, components and 
accessories, and providing an Internet website related 
thereto; technical support services, namely, providing 
information, start-up assistance, consulting and 
analysis of test, measurement, and system 
requirements, system design, systems integration, 
and systems installation; computer services, namely, 
hosting online forums for users to obtain information 
in the fields of electronic test, signaling and 
measurement equipment; providing a website that 
gives users the ability to generate and share software 
script and plug-ins and to share software and data 
with other users
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 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa CA 
95403, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז חשון תשע"ו - 91929/10/2015



Trade Mark No. 271185 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1230157 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Google Inc.

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

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable computer 
software for providing access to, searching, 
displaying and sharing interactive and non-interactive 
geographic information, travel information, 
geographic maps and images of maps and mapped 
locations.

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

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

U.S.A., 05/05/2014, No. 86272308 ארה"ב, 05/05/2014, מספר 86272308

Class: 42 סוג: 42
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TOSAF

Trade Mark No. 271344 מספר סימן

Application Date 07/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TOSAF COMPOUNDS LTD. שם: תוסף קומפאונדס בע"מ

Address: Industrial Zone Tnuvot P.O 52, Kfar Yona, Israel כתובת : אזור תעשייה תנובות, ת.ד. 52, כפר יונה, 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: 1 סוג: 1

Chemical additive concentrates, chemical 
compounds and chemical multi-functional additive 
concentrates and compounds for use in the 
manufacture of a wide variety of plastic goods,  
namely: chemical additive concentrates in polymeric 
carrier material used in the manufacture of plastics  
as well as any other preparations  and compositions 
for introducing additives into plastics materials, 
namely additive masterbatches designated for plastic 
materials, polymeric carrier material used in the 
manufacture of plastics  as well as any other 
preparations and compositions for introducing dyes, 
colorants, and pigments  into plastics materials, 
designated for plastic materials,  and any kind of 
compounds of and for plastic materials; flame 
retardant and smoke suppressant chemical additive 
for use in the manufacture of plastic and rubber 
materials.

תרכיזי תוסף כימי, תרכובות כימיות ותרכיזים ותרכובות של 
תוסף כימי רב שימושי המשמש בייצור מגוון רחב של סחורות 
מפלסטיק, דהיינו, תרכיזי תוסף כימי בחומר נשא פולימרי 

המשמש בייצור פלסטיק וכן תכשירים ותרכובות אחרים עבור 
החדרת תוספים לתוך חומרי פלסטיק, דהיינו תוספי אצוות 
שולטות המיועדות לחומרי פלסטיק, חומר נשא פולימרי 

המשמש לייצור של פלסטיקים וכן תכשירים ותרכובות אחרים 
להחדרת צבעים, צבענים, ופיגמנטים לתוך חומרי פלסטיק, 
המיועדות לחומרי פלסטיק, וכל תרכובת אחרת של ועבור 

חומרי פלסטיק; תוסף כימי לעיכוב להבה ודחיקת עשן לשימוש 
בייצור חומרי פלסטיק וגומי.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 2 סוג: 2

Dye concentrates used in the plastic industry; 
pigments and colorants concentrate; color 
Masterbatches; 

תרכיזי צבע לתעשיית הפלסטיק; תרכיזי פיגמנטים וצבענים; 
אצוות צבע שולטות.                                                          
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Trade Mark No. 271845 מספר סימן

Application Date 17/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1233225 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.P.A

Address: Viale Shakespeare, 47, I-00144 ROMA, Italy

(Italy Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic and food supplements .

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

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

Italy, 30/01/2014, No. MI2014C000897 MI2014C000897 איטליה, 30/01/2014, מספר

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 92229/10/2015



Trade Mark No. 272157 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Power sport vehicles; power sport vehicle structural 
parts, namely, grill, towing hitch, trailers, tires and 
wheels, bumpers, grab bars, arms, axles, clutch, 
frame guards, fuel system primarily comprised of fuel 
lines for vehicles and also containing fuel tanks for 
land vehicles, sold as a unit, steering bars, tie rods, 
cardan shafts; ATV body parts, namely, body panels, 
skid plates, side guards, cab kits primarily consisting 
of windshields, doors, roof, and rear panels, 
handguards, fender boxes, power sport vehicle 
engine, tires, rear independent suspension parts, 
namely, suspension arms, shocks, and springs, and 
structural parts therefor, cargo carriers for power 
sport vehicles, windshields, tool holders and baskets 
specially adapted for power sport vehicles, 
automotive cargo racks, auxiliary seat backs; power 
sport vehicle accessories specially adapted for use 
with power sport vehicles, namely, automotive cargo 
rack for holding bags, cargo carriers, namely, cargo 
basket mounts, vehicle bed wall extenders; 
snowmobiles; snowmobile structural parts, namely, 
towing hitch, trailers, bumpers, arms, axles, clutch, 
fuel system primarily comprised of fuel lines for 
vehicles and also containing fuel tanks for land 
vehicles, sold as a unit, steering bars, tie rods, and 
shafts, engine, windshields, tool holders and baskets 
specially adapted for snowmobiles, automotive cargo 
racks, snowmobile wheel suspensions, namely, front 
and rear wheel suspension systems comprised 
primarily of wheel suspension and structural parts 
therefor; snowmobile structural accessories and parts 
specially adapted for use with snowmobiles, namely, 
hand guard mounts, tank pads, windscreens, 
flyscreens, windshields, ski handles, handlebar grips, 
handlebar covers, ski saddles, belly pans, grip plates, 
hood covers, skid plates, hood screens, wear strips, 
skid wheels, recoil handles, snowflaps, windshield-
mounted rearview mirrors, hood-mounted rearview 
mirrors, cargo sleds for transport purposes, cargo 
sled covers for cargo sleds for transport purpose and 
snowmobile runner kits primarily consisting of wear 
bars and also containing nuts and carbides, 
automotive cargo racks, gear cradles, utility bars, 
cargo carriers for vehicles, namely, bucket holders, 
light bars, wear bars, runners, caddies, shop dollies; 
side-by-side multi-purpose land vehicles; side-by-side 
multi-purpose structural land vehicle parts, namely, 
grill, towing hitch, trailers, tires and wheels, bumpers, 
grab bars, arms, axles, clutch, frame guards, fuel 

רכבי ספורט חשמליים; חלקים מבניים לרכבי ספורט חשמליים, 
דהיינו, אסכלה, חיבור גרירה, קרונות, צמיגים וגלגלים, 

באמפרים, מוטות תפיסה, זרועות, צירים, מצמד, מגני מסגרת, 
מערכת דלק הכוללת בעיקר קווי דלק לכלי רכב וגם מכילה 

מיכלי דלק לרכבי שטח, הנמכרים כיחידה, מוטות היגוי, מוטות 
קישור, גלי הינע, חלקי גוף איי.טי.וי., דהיינו פאנלי גוף, צלחות 
החלקה, מגני צד, ערכות מכוניות הכוללות בעיקר, דלתות, גג 
וחלק אחורי, מגני יד, קופסאות פגושים, מנועי רכבי ספורט 
חשמליים, צמיגים, חלקי מתלה אחוריים עצמאיים, דהיינו, 
זרועות מתלים, בולמי-זעזועים, וקפיצים, וחלקים מבניים 

עבורם, נושאי משא לרכבי ספורט חשמליים, שמשות, מחזיקי 
כלים וסלים המותאמים במיוחד לרכבי ספורט חשמליים, מתלים 
ממונעים למשא, עזרים לגב המושב; אביזרים לרכבי ספורט 

חשמליים המותאמים במיוחד לשימוש עם רכבי ספורט, דהיינו, 
מדף משא ממונע לנשיאת שקים, נושאי משא, דהיינו כנים לסלי 
משא, גדרות לכלי-רכב; רכבי שלג; חלקים מבניים לרכבי שלג, 
דהיינו, חיבור גרירה, קרונות, באמפרים, זרועות, צירים, מצמד, 
מערכת דלק הכוללת בעיקר קווי דלק לכלי רכב וגם מכילה 

מיכלי דלק לרכבי שטח, הנמכרים כיחידה, מוטות היגוי, מוטות 
קישור, גלי הינע, מנוע, שמשות, מחזיקי כלים וסלים המותאמים 
במיוחד לרכבי שלג, מדפי משא ממונעים, מתלי גלגלים לרכבי 
שלג, דהיינו מערכות מתלים לגלגלים קדמיים ואחוריים הכוללות 

בעיקר מתלי גלגל וחלקים מבניים עבורם; אביזרים מבניים 
וחלקים של רכבי שלג המותאמים במיוחד לשימוש עם רכבי 
שלג, דהיינו, כנים למגני ידיים, רפידות מיכלים, מגיני רוח, 

רשתות, שמשות, ידיות סקי, מחזיקי ידיות, כיסויי ידיות, אוכפי 
סקי, מגני בטן תחתונים, צלחות אחיזה, כיסויים למכסה מנוע, 
צלחות החלקה, סוככים למכסה-מנוע, פסי שחיקה, גלגלי 

החלקה, ידיות נסיגה, מגיני שלג, מראות אחוריות תלויות על 
שמשה, מראות אחוריות תלויות על מכסה המנוע, מגלשות 
משא למטרות תובלה, כיסויי מגלשות משא למגלשות משא 
למטרות תובלה וערכות מסילה לרכבי שלג הכוללות בעיקר 
מוטות שחיקה וגם מכילות ברגים וקרבידים, מדפי משא 

ממונעים, מנשאי הילוכים, מוטות שירות, נושאי משא לכלי רכב, 
דהיינו, מחזיקי דלי, מוטות תאורה, מוטות שחיקה, מסילות, 
קלנועיות, רכבי שטח סייד-ביי-סייד רבי-מטרה; חלקים מבניים 
לרכבי שטח סייד-ביי-סייד רבי מטרה, דהיינו, אסכלה, חיבור 
גרירה, קרונות, צמיגים וגלגלים, באמפרים, מוטות תפיסה, 
זרועות, צירים, מצמד, מגני מסגרת, מערכת דלק הכוללת 

בעיקר קווי דלק לכלי רכב וגם מכילה מיכלי דלק לרכבי שטח, 
הנמכרים כיחידה, מוטות היגוי, מוטטת קישור וגלי הינע, מנוע, 
צמיגים, חלקי מתלים אחוריים עצמאיים, דהיינו, זרועות מתלים, 
בולמי זעזועים, וקפיצים, וחלקים מבניים עבורם, נושאי משא 
לכלי רכב, שמשות, נושאי משא לכלי רכב, דהיינו, מחזיקי כלים 
וסלים המותאמים במיוחד לרכבי שטח סייד-ביי-סייד,  מדפי 
משא ממונעים, עזרים לגב המושב; חלקים מבניים ואביזרים 
לרכבי שטח סייד-ביי-סייד רבי-מטרה המותאמים במיוחד 

לשימוש עם רכבי שטח סייד-ביי-סייד, דהיינו, מדף משא ממונע 
לנשיקת שקים, נושאי משא ממונעים, דהיינו, כנים לסלי משא, 

ט"ז חשון תשע"ו - 92329/10/2015



 Owners

Name: Arctic Cat Inc. 

Address: 505 North Highway 169,, Plymouth, Minnesota 
55441,, U.S.A.

(Minnesota 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

system primarily comprised of fuel lines for vehicles 
and also containing fuel tanks for land vehicles, sold 
as a unit, steering bars, tie rods and shafts, engine, 
tires, rear independent suspension parts, namely, 
suspension arms, shocks, and springs, and structural 
parts therefor, cargo carriers for vehicles, 
windshields, cargo carriers for vehicles, namely, tool 
holders and baskets specially adapted for side-by-
side land vehicles, automotive cargo racks, auxiliary 
seat backs; side-by-side multipurpose land vehicle 
structural parts and accessories specially adapted for 
use with side-by-side land vehicles, namely, 
automotive cargo rack for carrying bags, automotive 
cargo carriers, namely, cargo basket mounts, bed 
wall extenders; the aforementioned vehicles refer to 
all such vehicles being designed for off-highway use 
and all such parts being for off-highway vehicles, and 
excluding typical passenger cars, such as sedans, 
station wagons, pickup trucks and SUVs; all included 
in class 12.

גדרות; כלי הרכב הנ"ל מתייחסים לכל כלי רכב המיועד לשימוש 
בכבישים שאינם כביש מהיר וכל חלק שהוא לכלי רכב שאינם 
לכביש-מהיר, ולא כולל מכוניות נוסעים סטנדרטיות, כמו סדאן, 
סטיישן וואגן, טנדרים ורכבי אס.יו.וי; הנכללים כולם בסוג 12.   
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TRIFEXIS

Trade Mark No. 272959 מספר סימן

Application Date 09/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 
46285, U.S.A.

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of parasitic infestations and fleas; all 
included in class 5.

תכשירים וטרינריים עבור חיות מחמד לטיפול בניגוע בטפילים 
ובפרעושים; הנכללים כולם בסוג 5.                                     

                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 92529/10/2015



Cap.TAble

Trade Mark No. 273092 מספר סימן

Application Date 15/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD. שם: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, 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: 35 סוג: 35

Providing business information via a web site; 
compilation and systemization of information into 
computer databases; business management 
services, namely providing assistance in managing 
shareholder records and information, corporate 
records and information, and business records and 
information; all included in Class 35.

אספקת מידע עסקי באמצעות אתר אינטרנט; ליקוט 
וסיסטמיזציה של מידע לתוך מאגרי מידע ממוחשבים; שירותי 
ניהול עסקים, דהיינו מתן סיוע בניהול רשומות ומידע על בעלי 
מניות, רשומות ומידע תאגידיים, רשומות ומידע עסקיים; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    

                                                          

Class: 38 סוג: 38

providing access to computerized databases; 
included in Class 38

מתן גישה למאגר נתונים ממוחשב; הנכלל בסוג 38.               
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Trade Mark No. 273671 מספר סימן

Application Date 05/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Amgen Inc.

Address: One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 
California, 91320-1799, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cholesterol related diseases and disorders; all 
included in class 5.

תכשירים  רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות הקשורות 
לכולסטרול; 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., 27/10/2014, No. 86/436,098 ארה"ב, 27/10/2014, מספר 86/436,098

Class: 5 סוג: 5

ט"ז חשון תשע"ו - 92729/10/2015



Trade Mark No. 275781 מספר סימן

Application Date 24/06/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jaguar Land Rover Limited

Address: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles, and parts and accessories therefor; 
bicycles, electric bicycles,  strollers, prams, their 
parts and accessories; all included in class 12

כלי רכב מנועיים וחלקים ואביזרים עבורם; אופניים, אופנים 
חשמליות, עגלות ילדים, עגלות תינוקות, חלקיהם ואביזריהם; 
הנכללים כולם בסוג 12                                               

Class: 35 סוג: 35

Business management, advisory and consultancy 
services relating to the promotion and sale of 
vehicles, their parts, fittings and accessories; motor 
vehicle dealership services; all included in class 35

ניהול עסק, שרותי ייעוץ והדרכה המתייחסים לקידום ומכירה 
של כלי רכב, חלקים, מתאמים ואביזרים שלהם; שרותי סוכנות 
כלי רכב מנועיים; הנכללים כולם בסוג 35                               
                                                                                  

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair, restoration, cleaning, painting 
and polishing of motor vehicles and of parts and 
accessories; consultancy services relating to 
maintenance, repair, restoration, cleaning, painting 
and polishing of motor vehicles and their parts and 
accessories; advisory and consultancy services 
relating to the maintenance, repair and restoration of 
vehicles, their parts, fittings and accessories; all 
included in class 37

תחזוקה, תיקון, חידוש, ניקוי, צביעה ומבריקה של כלי רכב 
מנועיים ושל חלקיהם ואביזריהם; שרותי יעוץ המתייחסים 
לתחזוקה, תיקון, חידוש, ניקוי, צביעה ומבריקה של רכבים 

מנועיים וחלקיהם ואביזריהם ; שרותי ייעוץ והדרכה המתייחסים 
לתחזוקה, תיקון וחידוש כלי רכב, חלקים, מתאמים ואביזרים 
שלהם; הנכללים כולם בסוג 37                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 92829/10/2015



Trade Mark No. 275899 מספר סימן

Application Date 14/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CELLTECH R.D.L LTD שם: סלטק ר.ד.ל בע"מ

Address: Miron 151, Kfar Vradim, 2514700, Israel כתובת : מירון 151, כפר ורדים, 2514700, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nidal Siaga, Adv.

Address: Biyalik 3, Haifa, 33112, Israel

שם: נידאל סיאגה, עו"ד

כתובת : ביאליק 3, קומה 10, חיפה, 33112, בניין מהנדס העיר, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for smart devices, cables, earphones, wireless 
headphones, audio speakers, screen glass protector 
for smart devices, chargers, holders for smart 
devices, wireless handsfree car, battery, memory 
cards, usb cards, mobile phone, computer 
accessories, namely, keyboard, mouse and 
speakers. 

כיסויי מגן למכשירים חכמים, כבלים, אוזניות, אוזניות 
אלחוטיות, רמקולים, מגני זכוכית של מכשירים חכמים, 

מטענים, זרועות רכב למכשירים חכמים, דיבורית אלחוטית 
לרכב,  סוללות, כרטיסי זיכרון, כרטיסי יו אס בי, מכשירי סלולר 
ואביזרים למחשב, דהיינו, מקלדת, עכבר ורמקולים.                 

                                                      

ט"ז חשון תשע"ו - 92929/10/2015



FAUZI AZAR INN

Trade Mark No. 276029 מספר סימן

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel and tourist agencies; booking of seats for 
travel; arranging travels; arranging of cruises and 
trips; transport of travelers; air transport; rental of 
vehicles; transportation information; arranging and 
conducting services in the field of tours, sightseeing, 
geographical locations and places of interest;  
escorting of travelers; bus transport; car transport; 
taxi transport; chauffeur services; car rental; travel 
guide services; handling of baggage and of goods; 
parcel delivery; guarded transport of valuables; 
wrapping of baggage and goods for transportation; 
parking place rental; car parking; transport 
brokerage; booking of seats for travel; taxi 
reservation services; transport, travel and vehicle 
rental information; vehicle rental reservation; 
passengers, baggage and goods check-in services; 
provision of shuttle services by cars, buses or 
coaches; sightseeing; airplane loading and unloading 
services; consultancy and guiding services 
concerning the above-mentioned services; all 
included in class 39.

סוכנויות נסיעות ותיירים; הזמנת מקומות עבור נסיעות; ארגון 
נסיעות; ארגון הפלגות וטיולים; הובלה של מטיילים; הובלה 
אווירית; השכרה של כלי רכב; מידע תחבורתי; שירותי ארגון 
וניהול בתחום של טיולים, סיורים, אתרים גיאוגרפיים ומקומות 
בעלי עניין; ליווי של מטיילים; הובלה באמצעות אוטובוס; הובלה 
באמצעות מכונית; הובלה באמצעות מונית; שירותי נהגות; 
השכרת רכב; שירותי טיול מודרך; ניהול של מטענים ושל 

סחורות; בלדרות; הובלה מאובטחת של דברי ערך; אריזה של 
מטענים וסחורות עבור הובלה; השכרת מקומות חניה; שירותי 
חניית רכב; תיווך הובלה; הזמנה של מקומות עבור טיול; 
שירותי הזמנת מוניות; מידע בנוגע לנסיעה, טיול ולהשכרת 
רכב; הזמנת ושמירת מקומות השכרת רכב; שירותי קבלת 
נוסעים, מטענים וסחורות; הענקת שירותי נהגות באמצעות 
מכוניות, אוטובוסים או קרונות נוסעים; סיורים; שירותי ייעוץ 

והדרכה בנוגע לשירותים הנ"ל; כולם כלולים בסוג 39.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 43 סוג: 43

Reservation services for travelers' accommodation; 
rental of temporary accommodation; temporary 
accommodation reservations; boarding house 
bookings; boarding houses;  hotel reservations; 
hotels; motels; tourist homes; retirement homes; day-
nurseries; rental of meeting rooms; holiday camp 
services (lodging); providing campground facilities; 
boarding for animals; restaurants; self-service 
restaurants; snack-bars; cafes; cafeterias; canteens; 
food and drink catering; rental of cooking apparatus; 
rental of transportable buildings; rental of tents; rental 
of drinking water dispensers; rental of chairs, tables, 
table linen, glassware; all included in class 43.

שירותי הזמנה ושמירת מקומות עבור אירוח מטיילים; השכרה 
של מקומות אירוח זמני; הזמנת ושמירת מקומות אירוח זמני; 
הזמנת ושמירת מקומות באכסניות; אכסניות; הזמנה ושמירת 
מקומות בבית מלון; בתי מלון; מוטלים; בתי אירוח מטיילים; 

בתי נופש; שמרטפות; השכרה של חדרי פגישות; שירותי מחנה 
נופש (מגורים); אספקת ציודי מחנאות; אכסניות עבור בעלי 

חיים; מסעדות; מסעדות בשירות עצמי; ברי חטיפים; בתי קפה; 
קפיטריות; קנטינות; קייטרינג של מזון ומשקה; השכרה של 

התקני בישול; השכרה של מבנים ניידים; השכרה של אוהלים; 
השכרה של התקני חלוקת מי שתייה; השכרה של כסאות, 

שולחנות, מפות שולחן, כלי זכוכית; הנכללים כולם בסוג 43.     
                                                                                    

                                                                          

ט"ז חשון תשע"ו - 93029/10/2015



Ownersבעלים

Name: ABRAHAM HOSTEL NAZARETH LTD. שם:   אברהם הוסטל נצרת בע"מ

Address: 67 Haniviim Street, JERUSALEM, 9470211, 
Israel

כתובת : רחוב הנביאים 67, ירושלים, 9470211, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ט"ז חשון תשע"ו - 93129/10/2015



RIPPLES

Trade Mark No. 276207 מספר סימן

Application Date 08/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STEAM CC LTD שם: סטים סי.סי. בע"מ

Address: P.O.B. 6, ENAT, Israel כתובת : ת.ד. 6, עינת, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

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

שם: ארז הרכבי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Dyes, colorants, pigments and inks; printing ink; 
printing compositions and printing pastes and liquids; 
food dyes or food extracts or colorants for printing 
purposes; additives for use as colorant for foodstuffs; 
filled ink cartridges; cartridges containing printing 
formulation for use on foodstuff and drinks; all 
included in class 2

צבעים, צבענים, פיגמנטים, דיו; דיו להדפסה; תרכובות, 
משחות ונוזלים המשמשים להדפסה; צבעי-מאכל, 

תמציות-מאכל וצבעני-מאכל למטרות הדפסה; תוספים לשימוש 
כצבענים לצבעי-מאכל; מחסניות-דיו מלאות; מחסניות המכילות 
תערובות להדפסה לשימוש על מאכלים ומשקאות; הנכללים 
כולם בסוג 2                                                                   
                                                                                    

    

Class: 7 סוג: 7

Food preparation appliances; food and beverage 
preparation, processing and decoration equipment; 
all included in class 7

מכשירים להכנת מזון; ציוד להכנת, עיבוד וקישוט מזון 
ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 7                                         

                                            

Class: 9 סוג: 9

Printers, printing machines, digital printing machines, 
ink jet printing machines and structural parts for 
foregoing machines; photocopiers; replicating 
apparatus; software applications; software 
applications for use in the field of printing, image 
downloading, image editing; printers for use on food 
and drinks; all included in class 9. 

מדפסות, מכונות הדפסה, מכונות הדפסה דיגיטליות, מכונות 
הדפסה בהזרקת-דיו, חלקים לכל המכונות הנ"ל; מכונות צילום; 
מכשירי-שכפול; אפליקציות תוכנה; אפליקציות תוכנה לשימוש 
בתחומי ההדפסה, הורדת תמונות ועריכת תמונות; מדפסות 
לשימוש על מאכלים ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 9.            
                                                                                    

                                                                

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, steam generating, cooking, 
cooling; coffee machines; coffee percolators; 
electrical apparatus for making drinks; all included in 
class 11

מכשירים לחימום, יצירת אדים, בישול, קירור; מכונות קפה; 
פרקולטורים; מכשירים חשמליים להכנת משקאות; הנכללים 
כולם בסוג 11                                                                 

                        

ט"ז חשון תשע"ו - 93229/10/2015



Trade Mark No. 276358 מספר סימן

Application Date 14/06/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CELLTECH R.D.L LTD שם: סלטק ר.ד.ל בע"מ

Address: Miron 151, Kfar Vradim, 2514700, Israel כתובת : מירון 151, כפר ורדים, 2514700, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nidal Siaga, Adv.

Address: Biyalik 3, Haifa, 33112, Israel

שם: נידאל סיאגה, עו"ד

כתובת : ביאליק 3, קומה 10, חיפה, 33112, בניין מהנדס העיר, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for smart devices, cables, earphones, wireless 
headphones, audio speakers, screen glass protector 
for smart devices, chargers, holders for smart 
devices, wireless handsfree car, battery, memory 
cards, usb cards, mobile phone, computer 
accessories, namely, keyboard, mouse and 
speakers. 

כיסויי מגן למכשירים חכמים, כבלים, אוזניות, אוזניות 
אלחוטיות, רמקולים, מגני זכוכית של מכשירים חכמים, 

מטענים, זרועות רכב למכשירים חכמים, דיבורית אלחוטית 
לרכב,  סוללות, כרטיסי זיכרון, כרטיסי יו אס בי, מכשירי סלולר 
ואביזרים למחשב, דהיינו, מקלדת, עכבר ורמקולים.                

                                                        

ט"ז חשון תשע"ו - 93329/10/2015



המופיקס
hemofix

Trade Mark No. 276374 מספר סימן

Application Date 09/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HEMOFIX LTD. שם: המופיקס בע"מ

Address: 5{Ratzabi {At: Idan Grossman}, Jerusalem, 
9519705, Israel

כתובת : רצאבי 5 {אצל עידן גרוסמן}, ירושלים, 9519705, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations sprays, capsules, 
powders, creams,creams which contain and \ or 
which made of various medicinal herbs, for medicinal 
purposes; Medicinal herbs; Food supplements All 
included in class 5.

תכשירי רוקחות, תרסיסים, כמוסות, אבקות, קרמים, משחות, 
המכילים ו\או העשויים מצמחי מרפא מגוונים, למטרות רפואיות; 
צמחי מרפא; תוספי מזון; הנכללים בסוג 5.                            
                                                                                    

                    

ט"ז חשון תשע"ו - 93429/10/2015



Trade Mark No. 276383 מספר סימן

Application Date 13/07/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

This trademark refers to a flat surface that includes a 
protrusion lengthwise whose height is 0.3 mm and 
width is 2 mm on the insignificant surface of the 
profile.

הסימן המבוקש הינו משטח הכולל שני בלטים אורכיים בגובה 
0.3 מ"מ וברוחב כ- 2 מ"מ על גבי המשטחים הלא משמעותיים 

של הפרופיל.

Ownersבעלים

Name: PROFAL LTD. שם: פרופאל בע"מ

Address: Goren, 22850, Israel כתובת : גרן, 22850, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Bar Kochva St., Bnei Barak, 5126002, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : רח' בר כוכבא 23 (V Tower), בני ברק, 5126002, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Profile ; all included in class 6 פרופילים ; הנכללים כולם בסוג 6       

ט"ז חשון תשע"ו - 93529/10/2015



SiTOZEN Professional

Trade Mark No. 276629 מספר סימן

Application Date 22/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zehava Sade שם: זהבה שדה

Address: עצמון 8, אלפי מנשה, ישראל כתובת : עצמון 8, אלפי מנשה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products where the active ingredient is 
hyaluronic acid,, night cream, eyes cream, facial 
serum, facial moisturizer, moisturizer face mask, 
facial soap, facial peeling, skin Lightening soap, 
peeling base Cream, soothing Spray- Foot, cosmetic 
New skin cream, skin Pigmentation Facial Mask, anti 
Ageing Cream, peeling perform cosmetic products,  
pomegranate shap, tomato mask, face toner, facial 
cleanser, eye makeup remover, protective eye 
cream, active serum, day cream, spray prevents 
body odor, cream energizing and relaxing, shampoo 
without salt, Moisturizer & Nourish Cream, hair 
serum, hair mask, gel Scrub hands and feet, body 
lotion, Foot cream cracked skin repellent odors, Foot 
Cream protects and restores, Nail cuticle solvent, 
soap for oily skin.

תכשירים קוסמטיים שהמרכיב הפעיל בהם הוא חומצה 
היאלורונית, קרם לילה, קרם עיניים, סרום לפנים, קרם לחות 
לפנים, מסיכות לחות לפנים, סבון פנים, פילינג לפנים, סבון 
הבהרה קוסמטי לעור, קרם הכנה לפילינג, ספריי הרגעה לכף 

הרגל (קוסמטי), קרם מחדש עור קוסמטי, קרם הבהרה 
קוסמטי  פעיל להבהרת פיגמנטציה, קרם אנטי אייג'ינג,, 
תכשירים קוסמטיים לביצוע פילינג, סבון רימונים, מסכת 

עגבניות, מי פנים, קרם ניקוי מתחלב, מסיר איפור עיניים, קרם 
עיניים מגן, סרום אקטיבי, קרם יום,תרסיס מונע ריחות והזעה, 
קרם ממריץ ומרגיע, שמפו טיפולי ללא מלחים המיועד לשיער 
לאחר ביצוע החלקה, קרם לחות להזנה ועיצוב, סרום לשיער, 
מסכת שיער, ג'ל פילינג לכפות הידיים והרגלים, קרם גוף, קרם 

רגליים לעור סדוק דוחה ריחות, קרם מגן ומשקם לכפות 
הרגליים, ממיס קוטיקולה לציפורניים, סבון לעור שומני.           

                                                    

Class: 5 סוג: 5

Highlights drops, Dryer wounds, Ointment foot 
fungus treatment, Treatment cream redness and 
irritation, Liquid nail fungus treatment, Gel for the 
treatment of warts, Terapeutic  foot cream, Liquid 
dissolves nails, Gel for the treatment of warts, 
Terapeutic  foot cream, Callus gel.     

טיפות הבהרה לכתמים בעור, מייבש פצעים לאקנה, משחה 
טיפולית לפטרת כף הרגל, קרם טיפולי לאדמומיות וגירויים, 
נוזל טיפולי לפטרת הציפורן, ג'ל לטיפול ביבלות, קרם טיפולי 
לכף הרגל, נוזל לטיפול והמסה בציפורן חודרנית, ג'ל לטיפול 
ביבלות, קרם טיפולי לכף הרגל, ג'ל קאלוס להמסת עור קשה 

בכפות הרגליים.

ט"ז חשון תשע"ו - 93629/10/2015



Mentholex

Trade Mark No. 276630 מספר סימן

Application Date 22/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zehava Sade שם: זהבה שדה

Address: עצמון 8, אלפי מנשה, ישראל כתובת : עצמון 8, אלפי מנשה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products where the active ingredient is 
hyaluronic acid,, night cream, eyes cream, facial 
serum, facial moisturizer, moisturizer face mask, 
facial soap, facial peeling, skin Lightening soap, 
peeling base Cream, soothing Spray- Foot, cosmetic 
New skin cream, skin Pigmentation Facial Mask, anti 
Ageing Cream, peeling perform cosmetic products,  
pomegranate shap, tomato mask, face toner, facial 
cleanser, eye makeup remover, protective eye 
cream, active serum, day cream, spray prevents 
body odor, cream energizing and relaxing, shampoo 
without salt, Moisturizer & Nourish Cream, hair 
serum, hair mask, gel Scrub hands and feet, body 
lotion, Foot cream cracked skin repellent odors, Foot 
Cream protects and restores, Nail cuticle solvent, 
soap for oily skin. 

תכשירים קוסמטיים שהמרכיב הפעיל בהם הוא חומצה 
היאלורונית, קרם לילה, קרם עיניים, סרום לפנים, קרם לחות 
לפנים, מסיכות לחות לפנים, סבון פנים, פילינג לפנים, סבון 
הבהרה קוסמטי לעור, קרם הכנה לפילינג, ספריי הרגעה לכף 

הרגל (קוסמטי), קרם מחדש עור קוסמטי, קרם הבהרה 
קוסמטי  פעיל להבהרת פיגמנטציה, קרם אנטי אייג'ינג,, 
תכשירים קוסמטיים לביצוע פילינג, סבון רימונים, מסכת 

עגבניות, מי פנים, קרם ניקוי מתחלב, מסיר איפור עיניים, קרם 
עיניים מגן, סרום אקטיבי, קרם יום,תרסיס מונע ריחות והזעה, 
קרם ממריץ ומרגיע, שמפו טיפולי ללא מלחים המיועד לשיער 
לאחר ביצוע החלקה, קרם לחות להזנה ועיצוב, סרום לשיער, 
מסכת שיער, ג'ל פילינג לכפות הידיים והרגלים, קרם גוף, קרם 

רגליים לעור סדוק דוחה ריחות, קרם מגן ומשקם לכפות 
הרגליים, ממיס קוטיקולה לציפורניים, סבון לעור שומני.           

                                                              

Class: 5 סוג: 5

Drops skin brightening, acne dryer, therapeutic foot 
cream, Treatment Cream redness and irritation, Nail 
fungus treatment fluid, warts treatment gel, foot 
treatment cream, , Fluid handling and mass ingrown 
toenails, Hard Skin and Calluses remover gel.            
                                                      

טיפות הבהרה לכתמים בעור, מייבש פצעים לאקנה, משחה 
טיפולית לפטרת כף הרגל, קרם טיפולי לאדמומיות וגירויים, 
נוזל טיפולי לפטרת הציפורן, ג'ל לטיפול ביבלות, קרם טיפולי 
לכף הרגל, נוזל לטיפול והמסה בציפורן חודרנית, ג'ל לטיפול 
ביבלות, קרם טיפולי לכף הרגל, ג'ל קאלוס להמסת עור קשה 

בכפות הרגליים.

ט"ז חשון תשע"ו - 93729/10/2015



HYDROLEX

Trade Mark No. 276631 מספר סימן

Application Date 22/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zehava Sade שם: זהבה שדה

Address: עצמון 8, אלפי מנשה, ישראל כתובת : עצמון 8, אלפי מנשה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products where the active ingredient is 
hyaluronic acid,, night cream, eyes cream, facial 
serum, facial moisturizer, moisturizer face mask, 
facial soap, facial peeling, skin Lightening soap, 
peeling base Cream, soothing Spray- Foot, cosmetic 
New skin cream, skin Pigmentation Facial Mask, anti 
Ageing Cream, peeling perform cosmetic products,  
pomegranate shap, tomato mask, face toner, facial 
cleanser, eye makeup remover, protective eye 
cream, active serum, day cream, spray prevents 
body odor, cream energizing and relaxing, shampoo 
without salt, Moisturizer & Nourish Cream, hair 
serum, hair mask, gel Scrub hands and feet, body 
lotion, Foot cream cracked skin repellent odors, Foot 
Cream protects and restores, Nail cuticle solvent, 
soap for oily skin.

תכשירים קוסמטיים שהמרכיב הפעיל בהם הוא חומצה 
היאלורונית, קרם לילה, קרם עיניים, סרום לפנים, קרם לחות 
לפנים, מסיכות לחות לפנים, סבון פנים, פילינג לפנים, סבון 
הבהרה קוסמטי לעור, קרם הכנה לפילינג, ספריי הרגעה לכף 

הרגל (קוסמטי), קרם מחדש עור קוסמטי, קרם הבהרה 
קוסמטי  פעיל להבהרת פיגמנטציה, קרם אנטי אייג'ינג,, 
תכשירים קוסמטיים לביצוע פילינג, סבון רימונים, מסכת 

עגבניות, מי פנים, קרם ניקוי מתחלב, מסיר איפור עיניים, קרם 
עיניים מגן, סרום אקטיבי, קרם יום,תרסיס מונע ריחות והזעה, 
קרם ממריץ ומרגיע, שמפו טיפולי ללא מלחים המיועד לשיער 
לאחר ביצוע החלקה, קרם לחות להזנה ועיצוב, סרום לשיער, 
מסכת שיער, ג'ל פילינג לכפות הידיים והרגלים, קרם גוף, קרם 

רגליים לעור סדוק דוחה ריחות, קרם מגן ומשקם לכפות 
הרגליים, ממיס קוטיקולה לציפורניים, סבון לעור שומני.           

                                                    

Class: 5 סוג: 5

Drops skin brightening, acne dryer, therapeutic foot 
cream, Treatment Cream redness and irritation, Nail 
fungus treatment fluid, warts treatment gel, foot 
treatment cream, , Fluid handling and mass ingrown 
toenails, Hard Skin and Calluses remover gel.             
                                                    

טיפות הבהרה לכתמים בעור, מייבש פצעים לאקנה, משחה 
טיפולית לפטרת כף הרגל, קרם טיפולי לאדמומיות וגירויים, 
נוזל טיפולי לפטרת הציפורן, ג'ל לטיפול ביבלות, קרם טיפולי 
לכף הרגל, נוזל לטיפול והמסה בציפורן חודרנית, ג'ל לטיפול 
ביבלות, קרם טיפולי לכף הרגל, ג'ל קאלוס להמסת עור קשה 

בכפות הרגליים.

ט"ז חשון תשע"ו - 93829/10/2015



ECO 99FM

Trade Mark No. 277191 מספר סימן

Application Date 06/08/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Applicant agrees to the cancelation of the trademark 
registration, should the allocation of the radio 
frequency be canceled by the competent authority.

המבקשת מסכימה לביטול הסימן במידה שתתבטל הקצאת 
תדר הרדיו שקיבלה מהגורם המוסמך.

Ownersבעלים

Name: Non Stop Radio (Management 2008) Ltd שם: רדיו ללא הפסקה (ניהול 2008) בע"מ

Address: Galgley HaPlda 9, Herzliya, Israel כתובת : גלגלי הפלדה 9, הרצליה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriela Schwartz, Adv.

Address: Yaacov Dori Street 12, Raanana, Israel

שם: גבריאלה שוורץ, עו"ד

כתובת : רח ' יעקב דורי 12, רעננה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Radio Broadcasts; Broadcasting of radio programs; 
Provision of access to music and other websites via 
the Internet; Broadcasting of programs, music and 
video clips via communication means; Provision of 
access to programs, music and music videos via 
communication means; Broadcasting of live and 
other broadcasts via the radio; all included in class 
38

שידורי רדיו; שידור של תוכניות רדיו; אספקת גישה לאתרי 
מוסיקה ואחרים באמצעות האינטרנט; שידור תוכניות, מוסיקה 
וקליפים מוסיקליים באמצעות אמצעי תקשורת; אספקת גישה 

לתוכניות, מוסיקה וקליפים מוסיקליים באמצעות אמצעי 
תקשורת; שידור שידורים חיים ואחרים המשודרים ברדיו; 

הנכללים כולם בסוג 38                                                     
                                                                                    

            

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs and radio broadcasts; 
Editing of radio programs and radio broadcasts; 
Providing online music (not downloadable); Providing 
online music videos (not downloadable); Providing 
online information in the field of music and  radio; 
Providing entertainment services via the radio, 
internet and portable devices; all included in class 41

הפקה של תוכניות רדיו ושידורי רדיו; עריכה של תוכניות רדיו 
ושידורי רדיו; אספקת מוסיקה מקוונת (לא ניתנת להורדה); 

אספקת קליפים מוסיקליים (לא ניתנים להורדה); אספקת מידע 
מקוון בתחום המוסיקה והרדיו; אספקת שירותי בידור באמצעות 
רדיו, אינטרנט ומכשירים ניידים; הנכללים כולם בסוג 41           
                                                                                    
                                                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 93929/10/2015



Trade Mark No. 277222 מספר סימן

Application Date 09/08/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Applicant agrees to the cancelation of the trademark 
registration, should the allocation of the radio 
frequency be revoked by the competent authority.

המבקשת מסכימה לביטול הסימן במידה שתתבטל הקצאת 
תדר הרדיו שקיבלה מהגורם המוסמך.

Ownersבעלים

Name: Non Stop Radio (Management 2008) Ltd שם: רדיו ללא הפסקה (ניהול 2008) בע"מ

Address: Galgley HaPlda 9, Herzliya, Israel כתובת : גלגלי הפלדה 9, הרצליה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriela Schwartz, Adv.

Address: Yaacov Dori Street 12, Raanana, Israel

שם: גבריאלה שוורץ, עו"ד

כתובת : רח ' יעקב דורי 12, רעננה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Radio Broadcasts; Broadcasting of radio programs; 
Provision of access to music and other websites via 
the Internet; Broadcasting of programs, music and 
music videos via communication means; Provision of 
access to programs, music and music videos via 
communication means; Broadcasting of live and 
other broadcasts via the radio; all included in class 
38

שידורי רדיו; שידור של תוכניות רדיו; אספקת גישה לאתרי 
מוסיקה ואחרים באמצעות האינטרנט; שידור תוכניות, מוסיקה 
וקליפים מוסיקליים באמצעות אמצעי תקשורת; אספקת גישה 

לתוכניות, מוסיקה וקליפים מוסיקליים באמצעות אמצעי 
תקשורת; שידור שידורים חיים ואחרים המשודרים ברדיו; 

הנכללים כולם בסוג 38                                                     
                                                                                    

              

Class: 41 סוג: 41

Production of radio programs and radio broadcasts; 
Editing of radio programs and radio broadcasts; 
Providing online music (not downloadable); Providing 
online music videos (not downloadable); Providing 
online information in the field of music and  radio; 
Providing entertainment services via the radio, 
internet and portable devices; all included in class 41

הפקה של תוכניות רדיו ושידורי רדיו; עריכה של תוכניות רדיו 
ושידורי רדיו; אספקת מוסיקה מקוונת (לא ניתנת להורדה); 

אספקת קליפים מוסיקליים (לא ניתנים להורדה); אספקת מידע 
מקוון בתחום המוסיקה והרדיו; אספקת שירותי בידור באמצעות 
רדיו, אינטרנט ומכשירים ניידים; הנכללים כולם בסוג 41           
                                                                                    
                                                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 94029/10/2015



Trade Mark No. 277260 מספר סימן

Application Date 13/08/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic purchasing cards; Credit cards; Debit 
cards; Payment cards; Prepaid cards; Bank cards; 
Chip integrated magnetic cards; Electronic purses, 
Cards containing Electronic data; Encoded payment 
cards; Encoded debit cards; Card readers for 
magnetically encoded cards; Magnetic data media; 
Data processing equipment; Computer software; 
Computer equipment and software for facilitating 
electronic payment transactions; Encoded magnetic 
cards; Card reading apparatus; Encoded magnetic 
card readers; Readers for electronic data cards; 
electronic encoding units; Computer terminals; 
Electronic verification apparatus for verifying 
electronically the authenticity of purchase cards, 
bank cards, credit cards, debit cards and payment 
card. 

כרטיסי רכישה אלקטרוניים; כרטיסי אשראי; כרטיסי חיוב; 
כרטיסי תשלום; כרטיסים משולמים מראש; כרטיסים בנקאיים; 

כרטיסים מגנטיים משולבים שבב; ארנקים אלקטרוניים; 
כרטיסים המכילים נתונים אלקטרוניים; כרטיסי תשלום 

מקודדים; כרטיסי חיוב מקודדים; קוראי כרטיסים לכרטיסים 
מגנטיים מקודדים; מדיה לנתונים מגנטיים; ציוד לעיבוד נתונים; 

תוכנת מחשב; ציוד מחשבים ותוכנה המאפשרים עסקות 
תשלום אלקטרוני; כרטיסים מגנטיים מקודדים; התקן לקריאת 
כרטיס; קורא׳ כרטיסים מגנטיים מקנח־ים; קוראים לכרטיסי 
נתונים אלקטרוניים; יחידות קידוד אלקטרונעת; מסופי מחשב; 
מכשור אימות אלקטרת׳ לאימות אלקטרוני למהימנות כרטיסי 
רכישה, כרטיסים בנקאיים, כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב 

וכרטיסי תשלום.                                                              
                                                                                    

                                                        

Class: 36 סוג: 36

Credit card, debit card and payment card services; 
Issuance of cards, credit cards and debit cards; Debit 
card and credit card payment processing; Debit card 
and credit card transaction processing services; 
Services of payment, credit, debit, purchasing and 
cash payment; Debit card and other magnetic cards 
Charging services; Financial information verification; 
Electronic hinds transfer and foreign exchange 
services; Providing of financial information over the 
Internet and other computer networks; Remote 
payment services; Financial services for facilitating 
the use of electronic wallets; Electronic payment 
services; Cash payment services and transaction 
authorization; Loans; other Financial services 
included in class 36. 

שירותי כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסי תשלום; הנפקת 
כרטיסים, כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב; עיבוד תשלומים 

בכרטיס חיוב וכרטיסי אשראי; שירותי עיבוד עסקה בכרטיס 
חיוב; כרטיסי אשראי; שירותי תשלום, אשראי, חיוב, רכישה 

ותשלום במזומן; שירותי טעינת כרטיסי חיוב וכרטיסים מגנטיים 
אחרים; אימות מידע פיננסי; שירותי העברות כספים 

אלקטרוניות והמרת מטבע חוץ; אספקת מידע פיננסי על גבי 
האינטרנט ורשתות מחשבים אחרות; שירותי תשלום מרחוק; 
שירותים פיננסיים המאפשרים שימוש בארנקים אלקטרוניים; 
שירותי תשל!ם אלקטרוניים; שירותי תשלום במזומן ואישור 

עסקה; הלוואות; שירותים כספיים אחרים כלולים בסוג 36.      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ט"ז חשון תשע"ו - 94129/10/2015



Ownersבעלים

Name: CCI - Cash Cards Israel Ltd. שם: סי סי אי - קש קרדס ישראל בע"מ 

Address: Shderot Shaul Hamelech 39, Tel Aviv, 6492807, 
Israel

כתובת : שד' שאול המלך 39, תל אביב, 6492807, 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

ט"ז חשון תשע"ו - 94229/10/2015



GINI

Trade Mark No. 277289 מספר סימן

Application Date 13/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: 33 Yitschak Rabin Road, Givatayim, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 33, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

End equipment, including cellular devices, tablets, 
laptops; apparatus, devices and equipment for 
communication and telecommunication; telephones 
and mobile phones; radiotelephone devices; 
accessories for telephones, mobile phones, tablets 
and laptops, including cases, covers, headsets, 
handsfree speakers, chargers, batteries, adhesive 
panels and straps; transmission apparatus and 
devices; modems; cellular modems; computers; 
computer hardware; parts and components for all the 
aforementioned goods.

 

ציוד קצה, לרבות מכשירים סלולארים, טאבלטים, לפטופים; 
התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 

וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; אביזרים נלווים לטלפונים, 
לטלפונים ניידים, לטאבלטים וללפטופים כולל נרתיקים, כיסויים, 
אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים ושרוכים; 
התקנים ומכשירי שידור; מודמים; מודמים סלולריים; מחשבים; 
חומרת מחשב; חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות 

לעיל.
                                                                                     
                                                                                    

                                                          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely communication and 
telephone services, provision of cellular 
communication services.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו תקשורת וטלפון, אספקת שירותי 
תקשורת סלולארית.

 
                                                             

ט"ז חשון תשע"ו - 94329/10/2015



Trade Mark No. 277291 מספר סימן

Application Date 13/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: דרך יצחק רבין 33, גבעתיים, ישראל כתובת : דרך יצחק רבין 33, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

End equipment, including cellular devices, tablets, 
laptops; apparatus, devices and equipment for 
communication and telecommunication; telephones 
and mobile phones; radiotelephone devices; 
accessories for telephones, mobile phones, tablets 
and laptops, including cases, covers, headsets, 
handsfree speakers, chargers, batteries, adhesive 
panels and straps; transmission apparatus and 
devices; modems; cellular modems; computers; 
computer hardware; parts and components for all the 
aforementioned goods.

 

ציוד קצה, לרבות מכשירים סלולארים, טאבלטים, לפטופים; 
התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 

וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; אביזרים נלווים לטלפונים, 
לטלפונים ניידים, לטאבלטים וללפטופים כולל נרתיקים, כיסויים, 
אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים ושרוכים; 
התקנים ומכשירי שידור; מודמים; מודמים סלולריים; מחשבים; 
חומרת מחשב; חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות 

לעיל.
                                                                                     
                                                                                    

                                                          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely communication and 
telephone services, provision of cellular 
communication services.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו תקשורת וטלפון, אספקת שירותי 
תקשורת סלולארית.

 
                                                             

ט"ז חשון תשע"ו - 94429/10/2015



לינט תוכנה להנהלת חשבונות
Linet Accounting Software

Trade Mark No. 277633 מספר סימן

Application Date 24/08/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Linet trade mark is named after the deceased mother 
of the applicant

השם המסחרי "לינט" הוא על שם שם הנעורים של אמו 
המנוחה של המבקש.

Ownersבעלים

Name: ari ben hour שם: ארי בן חור

Address: RAMAT GAN, 52215, Israel כתובת : גבעת גאולה 1, רמת גן, 52215, 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: 9 סוג: 9

Internet computer software for accounting, 
accounting software, software for business 
management. 

תוכנת מחשב אינטרנטית להנהלת חשבונות, תוכנות מחשב 
להנהלת חשבונות, תוכנת מחשב לניהול עסק. 

               

ט"ז חשון תשע"ו - 94529/10/2015



Trade Mark No. 277658 מספר סימן

Application Date 26/08/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BIO- HI- CHEM LTD שם: ביו-היי-כימ' בע"מ

Address: Harey Hagilad 5, RAMAT GAN, 5251505, Israel כתובת : הרי הגלעד 5, רמת גן, 5251505, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glazberg, Applebaum & Co., Advocates and 
Patent Attorneys 

Address: 11 Begin Road, Rogovin-Tidhar Buiding, 18th 
Floor, Ramat gan, 5268104, Israel

שם: גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים 

כתובת : דרך מנחם בגין 11, בניין רוגובין-תדהר, קומה 18, רמת 
גן, 5268104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; all included in class 3

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים 
אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; הנכללים כולם 

בסוג 3                                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 94629/10/2015



סאל ספורט
sal sport

Trade Mark No. 277850 מספר סימן

Application Date 01/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sal Sport Israel ltd. שם: סאל ספורט ישראל בע"מ

Address: Hachsharat hayishuv 10, RISHON LEZIYYON, 
7565223, Israel

כתובת : הכשרת הישוב 10, ראשון לציון, 7565223, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Doron Afik

Address: 103 Ha'Hashmona'im st., P.O.B. 20144, TEL 
AVIV - YAFO
, 6120101, Israel

שם: דורון אפיק

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

judo mats; yoga mats; exercise mats; gymnasium 
exercise mats; personal exercise mats; rubber 
flooring for gym and fitness and exercise facilities; 
floor coverings ; all included in class 27.

מזרוני ג'ודו; מזרוני יוגה; מזרוני כושר; מזרוני התעמלות; 
מזרוני אימון כושר אישיים; משטחי גומי לחדרי כושר וסטודיו 

לאימוני כושר; משטחי חיפוי רצפה, הנכללים כולם בסוג 27       
                                              

Class: 28 סוג: 28

Equipment, instruments/devices and accessories for 
sport training, gymnastics and physical fitness; 
Fitness facilities made of wood or metal; Professional 
Weightlifting equipment; Physical training devices; 
Instruments and devices for measuring body fat, 
steps and training time; wall balls made of leather, 
fabric, rubber and other synthetic materials; Sport 
equipment, instruments/devices and fitness 
accessories for children, elderly and disabled; 
Wearable fitness devices; gyms and fitness clubs 
equipment; fitness bands (fabric, rubber); Plyometric 
boxes / jump boxes;  all included in class 28

ציוד, מכשירים ואביזרים לאימון גופני, התעמלות וכושר; מתקני 
כושר מעץ או ממתכת; ציוד מקצועי להרמת משקולות; 

מכשירים לאימון גופני; מכשירי ואביזרים למדידת אחוזי שומן, 
צעדים וזמני אימון; כדורי אימון מעור, בד, גומי וחומרים 
סינתטיים אחרים; אביזרי אימון וכושר לילדים, לאוכלוסיות 
מבוגרות ואוכלוסיות מיוחדות; ציוד לאולמות כושר ומועדוני 
כושר; אביזרי כושר לבישים; רצועות כושר (בד, גומי); ארגזי 
קפיצה; הנכללים כולם בסוג 28                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ט"ז חשון תשע"ו - 94729/10/2015



Trade Mark No. 278020 מספר סימן

Application Date 07/09/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Air Freshening preparations, air purifying 
preparations; all included in class 5

תכשירים לרענון האויר, מטהרי אויר; הנכללים כולם בסוג 5     
                                                  

Class: 9 סוג: 9

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

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

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

              

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; Jewelry, imitation jewelry, cufflinks, 
watches, medallions, pins, team and player trading 
pins made of precious and non-precious metals; tie 
pins: tie clips; earrings; key rings; shirt studs; buckles 
for watch straps made of precious metals or coated 
therewith; watches and clocks; horological and 
chronometric instruments; time clocks; watches and 
clocks, watch bands, watch cases, watch chains, 
watch straps ; All included in Class 14

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
חיקויי תכשיטים, חפתים, שעונים, מדליונים, סיכות, סיכות 

קבוצה ושחקן להחלפה העשויים כולם ממתכות יקרות ושאינן 
יקרות; סיכות עניבה; מהדקי עניבה; עגילים; מחזיקי מפתחות; 
קישוטי חולצה; אבזמים לרצועות שעון ממתכת יקרה או מצופים 

ותגים ממתכת יקרה או מצופים בה; שעוני יד ושעונים; 
מכשירים כרונומטרים והורולוגיקליים; שעוני זמן, שעוני יד, 
שעוני קיר, פסים לשעון, קופסאות לשעון, שרשראות לשעון, 

רצועות לשעון; כולם נכללים בסוג 14                                   
                                    

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made these materials; 
printed matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; bags included in class 16; calendars; 
periodicals; photographs; posters; postcards; writing 
instruments; paper flags and small flags; all included 
in class 16

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; דברי דפוס; צרכי 
כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; מפיות נייר; תיקים 

הנכללים בסוג 16; לוחות שנה; כתבי עת; תצלומים; פוסטרים; 
גלויות; כלי כתיבה; דגלים ודגלונים מנייר; כולם נכללים בסוג 16
                                                                                     

          

ט"ז חשון תשע"ו - 94829/10/2015



Ownersבעלים

Name: MACCABI SPORTS ORGANIZATION שם: תנועת מכבי ישראל

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

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

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Class: 18 סוג: 18

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

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

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

                                                                            

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; articles (which are 
not included in other classes) made of wood or 
plastic; pillows; bedding, except linen; all included in 
class 20

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טובין (שאינם נכללים 
בסוגים אחרים) העשויים מעץ או מפלסטיק; כריות, כלי מיטה 
למעט מצעים; הנכללים כולם בסוג 20.                                 

                            

Class: 21 סוג: 21

Cups; mugs; beer mugs; plastic mugs; paper mugs, 
cups and plates; drinking straws travel mugs; money 
boxes; all included in class 21

כוסות; ספלים; כוסות בירה; ספלים מפלסטיק; ספלים, כוסות 
וצלחות מנייר; קשים לשתיה; ספלים לנסיעות; קופות כסף; 

הנכללים כולם בסוג 21.           

Class: 24 סוג: 24

Flags, not of paper; bed linen; children's bed linen; 
infants' bed linen; towels, not of paper; all included in 
class 24

דגלים, שאינם מנייר; מצעים; מצעים לילדים; מצעים לתינוקות; 
מגבות שאינן מנייר; הנכללים כולם בסוג 24.                         

                      

Class: 25 סוג: 25

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

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; flags for sports fields; 
gymnastic and sporting articles; balloons; 
basketballs; all included in class 28

משחקים וצעצועים; דגלים למגרשי ספורט; חפצי התעמלות 
וספורט; בלונים; כדורי סל; הנכללים כולם בסוג 28                 

                                              

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training, entertainment; 
sporting and cultural activities; Gymnastic instruction; 
organization and promotion of sport events; fan club 
activities and organization of fan clubs; all included in 
class 41

חינוך, הענקת אימונים, בידור, פעילות ספורט ותרבות; הדרכת 
ספורט; ארגון וקידום אירועי ספורט; שירותי מועדון אוהדים; 

ארגון מועדון אוהדים; הנכללים כולם בסוג 41                         
                                                                                    

                                    

ט"ז חשון תשע"ו - 94929/10/2015



Trade Mark No. 278189 מספר סימן

Application Date 16/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street, Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנגב 2, תל אביב, 66186, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon-Gur Law Office

Address: Ben Sira 2, JERUSALEM, 9418102, Israel

שם: קפלן-אלון-גור עורכי-דין

כתובת : בן סירא 2, ירושלים, 9418102, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Pamphlets, brochures, books, posters, maps, loose-
leaf note book, designs, post cards and other printed 
matters; photographs.

עלונים, חוברות, ספרים, פוסטרים, מפות, דפדפות, תרשימים, 
גלויות ודברי דפוס אחרים; צילומים.                                     

                                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing and headgear.   .דברי הלבשה וכיסויי ראש

Class: 42 סוג: 42

Trail marking services. שירותי סימון שבילים         

ט"ז חשון תשע"ו - 95029/10/2015



Trade Mark No. 278516 מספר סימן

Application Date 30/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Chemipal Ltd. שם: כמיפל בע"מ

Address: Giborey Israel Nethanya, P.O.B. 8113, 
NETANYA, 4250400, Israel

כתובת : גיבורי ישראל נתניה, ת.ד. 8113, נתניה, 4250400, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sandra Manor-Richter

Address: 37 Shaul Hamelech Blv., P.O.B. 33242, TEL 
AVIV - YAFO
, 649206, Israel

שם: סנדרה מנור-ריכטר

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד. 33242, תל אביב, 649206, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements intended to assist in weight 
loss, based on green coffee beans; all included in 
class 5

תוספי תזונה שנועדו לסייע בהרזיה המבוססים על פולי קפה 
ירוקים; הנכללי כולם בסוג 5                                               

          

ט"ז חשון תשע"ו - 95129/10/2015



סימנט אי.אס
Ciment I.S

Trade Mark No. 278518 מספר סימן

Application Date 30/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ciment I.S. LTD. שם: סימנט אי.אס. בע"מ

Address: 53 Julius Simon St., P.O.B. 10630, HAIFA, 
3296280, Israel

כתובת : יוליוס סימון 53, ת.ד. 10630, חיפה, 3296280, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sandra Manor-Richter

Address: 37 Shaul Hamelech Blv., P.O.B. 33242, TEL 
AVIV - YAFO
, 649206, Israel

שם: סנדרה מנור-ריכטר

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד. 33242, תל אביב, 649206, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Cement and building materials products (non 
metallic) of cement or containing cement, all included 
in class 19 

מוצרי מלט וחומרי בניה (לא מתכתיים) ממלט או המכילים 
מלט, הנכללים כולם בסוג 19                                             

                        

ט"ז חשון תשע"ו - 95229/10/2015



BONDE

Trade Mark No. 278521 מספר סימן

Application Date 01/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISKO KAMAL LTD. שם: איסקו כמאל בע"מ

Address: ALSHAJOR St., P.O.B. 52, UM-EL-FAHEM, 
3001000, Israel

כתובת : שכונת אלשג'ור, ת.ד. 52, אום אל פאחם, 3001000, 
אצל מחאמיד כמאל טאהר, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffe, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice ; all included in class 30

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; 
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרח ; הנכללים כולם בסוג 30             
                                                                                    

                

ט"ז חשון תשע"ו - 95329/10/2015



Trade Mark No. 278522 מספר סימן

Application Date 01/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISKO KAMAL LTD. שם: איסקו כמאל בע"מ

Address: ALSHAJOR St., P.O.B. 52, UM-EL-FAHEM, 
3001000, Israel

כתובת : שכונת אלשג'ור, ת.ד. 52, אום אל פאחם, 3001000, 
אצל מחאמיד כמאל טאהר, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 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 ; all included in 
class 29

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב 

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29         
                                                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 95429/10/2015



Trade Mark No. 278530 מספר סימן

Application Date 03/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHARBAIN'S BOOKSHOP LTD שם: שרבינס חנות לספרים בע"מ

Address: Salah Eddin, Jerusalem, 97110, Israel כתובת : צאלח א- דין, ירושלים, 97110, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avihay Levin, Adv.

Address: Hillel 24, P.O.B. 37105, Jerusalem, 91370, 
Israel

שם: אביחי לוין, עו"ד

כתובת : הלל 24, ת.ד. 37105, ירושלים, 91370, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and printed matter; all included in class 16 נייר ודברי דפוס; הנכללים כולם בסוג 16                           

Class: 41 סוג: 41

Book Publishing and Study Materials ; all included in 
class 41

הוצאת ספרים וחומרי לימוד; הנכללים כולם בסוג 41               
                  

ט"ז חשון תשע"ו - 95529/10/2015



CRAZY MARY

Trade Mark No. 278531 מספר סימן

Application Date 04/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ronen (Shimon) Gelman שם: רונן (שמעון) גלמן

Address: 1 Israel Belkind St., REHOVOT, Israel כתובת : ישראל בלקינד 1, רחובות, 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

Education; providing of training; entertainment and 
games; game rooms, game halls and playgrounds; 
providing facilities for games; gaming services; group 
activities; arranging and conducting of games and 
competitions; entertainment services; providing game 
facilities, game halls and game accessories for 
playing escape games, quest games, maze games, 
puzzle and mystery games, horror and fear games 
and horror maze; outdoor games services; providing 
recreational areas in the nature of play areas, game 
halls and games facilities for different kinds of 
games;  providing recreational areas in the nature of 
play areas, game halls and games facilities for 
playing maze games, horror and fear games and 
horror maze; entertainment in the nature of horror 
maze, horror and fear games and maze games; 
amusement parks, games facilities  and equipment 
for games; education, training and instructional 
services in relation to manufacturing and production 
of games and games facilities; disc jockey services; 
entertainment in the nature of live performances by 
actors; rental of equipment, accessories, machines 
and scenery for games, amusement and 
entertainment; recording, editing and production 
services of video and audio; entertainer services; 
leisure and recreation services; recreation and 
entertainment information; providing facilities for 
recreation and amusement; party planning; rental of 
toys; organization, presentation and production of 
shows, plays and live performances; all included in 
class 41. 

חינוך; אספקת הדרכות; בידור ומשחקים; חדרי משחק, אולמות 
משחק ומגרשי משחק; מתן מתקנים למשחקים; שירותי משחק; 

פעילויות קבוצתיות; ארגון וניהול של משחקים ותחרויות; 
שירותי בידור; מתן מתקני משחק, אולמות משחק ואביזרי 

משחק למשחק משחקי בריחה, משחקי מסע וחיפוש, משחקי 
מבוך, משחקי חידה ותעלומה, משחקי אימה ופחד ומבוך אימה; 
שרותי משחקי חוץ; אספקת אזורי בילוי מסוג שטחי משחק, 
אולמות משחק ומתקני משחק בעבור משחקים מסוגים שונים; 
אספקת אזורי בילוי מסוג שטחי משחק, אולמות משחק ומתקני 
משחק למשחק משחקי מבוך, משחקי אימה ופחד ומבוך אימה; 
בידור בצורה של מבוך אימה, משחקי אימה ופחד ומשחקי 
מבוך; פארק שעשועים, מתקני משחקים וציוד למשחקים; 
שירותי חינוך, הדרכה והוראה בקשר לייצור וההפקה של 

משחקים ומתקני משחקים; שירותי תקליטן; בידור מסוג של 
הופעות חיות של שחקנים; השכרת ציוד, אביזרים, מכונות 
ותפאורה למשחקים, שעשוע ובידור; שירותי הקלטה, עריכה 

והפקה של וידאו ושמע; שירותי בדרן; שירותי בילוי ופנאי; מידע 
על בילוי ובידור; אספקת מתקנים לבילוי ושעשוע; תכנון 
מסיבות; השכרה של צעצועים; ארגון, הצגה והפקה של 

מופעים, הצגות וביצועים חיים;  הנכללים כולם בסוג 41.          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 95629/10/2015



TAMBOUR

Trade Mark No. 278543 מספר סימן

Application Date 06/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAMBOUR LIMITED שם: טמבור בע"מ

Address: P.O.B. 2238, Akko, Israel כתובת : ת.ד. 2238, עכו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: LIRON PREMINGER

Address: 11 MENACHEM BEGIN ST, RAMAT GAN, 
5268104, Israel

שם: לירון פרמינגר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colourants; 
mordants; raw natural resins; metals in foils and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists ; all included in class 2

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול 
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות 
בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים 

ואומנים ; הנכללים כולם בסוג 2                                           
                                                              

ט"ז חשון תשע"ו - 95729/10/2015



גואיקס
GUX

Trade Mark No. 278565 מספר סימן

Application Date 07/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: liad Goldsmith שם: ליעד גולדשמיד

Address: 1 Shlomo Hamelech (apat. 4), TEL AVIV - 
YAFO, 64377, Israel

כתובת : שלמה המלך 1 דירה 4, תל אביב-יפו, 64377, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Peled - Henig, Adv.

Address: Gosh Halav 12/5, Tel Aviv, 6458116, Israel

שם: פלד - הניג, עו"ד

כתובת : גוש חלב 12/5, תל אביב, 6458116, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Design and development (including graphic planning 
and design, animation planning and design, 
illustrations, special effects, etc.) as well as 
development of computer software; websites 
systems and computer systems, computers 
networks, web pages, etc., industrial design, 
packaging design and products design; providing 
information related to computer technology and 
programming, development and research of new 
products to others.
Consultation related to the above services including 
consultation concerning computer and information 
technology. 

שירותי לימוד, הוראה וחינוך לרבות ארגון ו/או ניהול ו/או 
הענקת הדרכות, הרצאות, מצגות, כנסים, תערוכות חינוכיות, 
הכשרות מקצועיות, סדנאות, סמינרים, חינוך אקדמאי, קורסים, 
קורסים בהתכתבות; לרבות תוך שימוש באמצעים/פרסומים 
שנועדו להוראה וחינוך כגון הוצאה לאור דיגיטאלית, פרסום 
ספרים, חוברות, כתבי עת, ניוזלטרים, פרסומים תקופתיים, 
מגזינים, עיתונים וכיו"ב, הפקת יצירות אודיו ו/או יצירות אודיו 
ויזואליות; לרבות הענקת גישה מקוונת ו/או באמצעות הסלולאר 
לכל השירותים האמורים אשר תינתן לקהל הרחב ו/או כשירותי 
מועדון לחברים.                                                                

                        

Class: 42 סוג: 42

Research, development, design and consultation 
related to scientific and technological services 
including industrial research and analysis services; 
design and development (including graphic planning 
and design, animation planning and design, 
illustrations, special effects, etc.) as well as 
development of computer software; websites 
systems and computer systems, computers 
networks, web pages, etc., industrial design, 
packaging design and products design; providing 
information related to computer technology and 
programming, development and research of new 
products to others; Consultation related to the above 
services including consultation concerning computer 
and information technology. 

עיצוב ותכנון (לרבות עיצוב ותכנון גראפי, עיצוב ותכנון אנימציה, 
איורים, אפקטים מיוחדים וכיו"ב), וכן פיתוח של תכנת מחשב, 

מערכות אתרים ומערכות מחשב, רשתות מחשבים, דפי 
אינטרנט וכיו"ב, עיצוב תעשייתי, עיצוב אריזה ועיצוב מוצרים; 
מתן מידע בקשר לטכנולוגיית מחשב ותכנות, מחקר ופיתוח של 
מוצרים חדשים לאחרים; ייעוץ בקשר לשירותים הנ"ל לרבות 

ייעוץ בנוגע לטכנולוגיית מחשב ומידע.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 95829/10/2015



Trade Mark No. 278791 מספר סימן

Application Date 11/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shalom Tal שם: שלום טל

Address: 42/1 Nikaragoaa St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' ניקרגואה 42/1, ירושלים, ישראל

Name: Revivo Avner שם: רביבו אבנר

Address: 50 Orogwei St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' אורוגואי 50, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale services of food and products for animals; chain 
stores featuring products and food for animals.

שירותי מכירה של מוצרים ומזון לבעלי חיים; רשת חנויות של 
ציוד ומזון לבעלי חיים.                                                 

ט"ז חשון תשע"ו - 95929/10/2015



Trade Mark No. 278801 מספר סימן

Application Date 16/09/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yair Orbach שם: יאיר אורבך

Address: Tavor 45, ESHHAR, Israel כתובת : תבור 45, אשחר, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aviv Azerad Adv.

Address: 5 Tzvik st, PETAH TIQWA, 493799, Israel

שם: אביב אזרד עו"ד

כתובת : בן ציון צוויק 5, פתח תקוה, 493799, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Activities that combine sports and game 
toumaments, such as: soccer, football, bowling, 
sumo, collisions, etc., while the participants wear an 
inflatable rubber suit on themselves as ball/ game 
instrument. 

הפעלות המשלבות תחרויות משחק וספורט, כגון: כדורגל, 
פוטבול, באולינג, סומו, התנגשויות ועוד, כשהשמשתתפים 

עוטים על עצמם חליפת גומי מתנפח בתור הכדור/ כלי המשחק. 
                                                                                     

                  

ט"ז חשון תשע"ו - 96029/10/2015



ביסקוקיט
BISCOOKIT

Trade Mark No. 279176 מספר סימן

Application Date 21/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Biscookit Ltd. שם: ביסקוקיט בע"מ

Address: ROTSHILD 63, RISHON LEZIYYON, Israel כתובת : רוטשילד 63, ראשון לציון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shirley Kedem Ben Ami, Adv 

Address: 13 HAYUDALEF ST, HERZELIYA, 46417, 
Israel

שם: שירלי קדם בן עמי, עו"ד 

כתובת : הי"א 13, הרצליה, 46417, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks, namely, ice 
cream parlours, coffee shops, cafeterias, snack bars 
and catering ; all included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקאות, דהיינו, גלידריות, בתי קפה, 
קפיטריות, מזנונים וקייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43             

                                                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 96129/10/2015



Trade Mark No. 279355 מספר סימן

Application Date 27/10/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software and applications for mobile devices; 
application software for mobile phones; 
downloadable applications for use with mobile 
devices and mobile phones; computer software; 
downloadable computer software; computer 
software, application for mobile phones and mobile 
devices, software components and computer 
systems to be used for the purposes of social and 
business networking and for the purposes of online 
social collaboration between users; computer 
software, application for mobile phones and mobile 
devices, software components and computer 
systems to be used by others for the purposes of 
information, data, images and documents 
transmission, upload, download, access, search, 
retrieval and sharing between users; computer 
software and application for mobile phones and 
mobile devices for providing multiple-user access to 
computer networks and social network; computer 
software, application for mobile phones and mobile 
devices, software components and computer 
systems which provide electronic media, data, 
documents, images and information; computer 
software, application for mobile phones and mobile 
devices, software components and computer 
systems which facilitate online services for social 
networking; computer software, application for mobile 
phones and mobile devices, software components 
and computer systems enabling the creation and 
management of on line discussion groups; computer 
software and computer hardware for the purposes of 
collection, management, transmission, retrieval, 
sharing and storage of data and information; 
interactive social computer software enabling 
exchange of information, documents, images and 
data among users; all included in class 9. 

תוכנה ויישומונים למכשירים ניידים; תוכנת יישום לטלפונים 
ניידים; תוכנת יישום לשימוש במכשירים ניידים וטלפונים ניידים; 
תוכנת מחשב; תוכנת מחשב הניתנת להורדה; תוכנת מחשב, 

יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי תוכנה 
ומערכות מחשוב לשימוש לצרכי יצירת רשת של קשרים 
חברתיים ועסקיים, ולצרכי שיתוף פעולה חברתי מקוון בין 

משתמשים; תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים 
ניידים, רכיבי תוכנה ומערכות מחשוב לשימוש על ידי אחרים 
לצרכי העברה, העלאה, הורדה, מתן גישה, חיפוש, אחזור 
ושיתוף של מידע, נתונים, תמונות ומסמכים בין משתמשים; 
תוכנה ויישומון לטלפונים ניידים ולמכשירים ניידים לאספקת 
גישה רבת-משתתפים לרשתות מחשבים ולרשת חברתית; 
תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ולמכשירים ניידים, 
רכיבי תוכנה ומערכות מחשוב המספקים מדיה אלקטרונית, 
נתונים, מסמכים, תמונות ומידע; תוכנת מחשב, יישומון 
לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי תוכנה ומערכות 
מחשוב המאפשרים שירותים מקוונים לרשתות חברתיות; 

תוכנת מחשב, יישומון לטלפונים ניידים ומכשירים ניידים, רכיבי 
תוכנה ומערכות מחשוב המאפשרים יצירה וניהול של קבוצות 
דיון מקוונות; תוכנת מחשב וחומרת מחשב לצרכי איסוף, ניהול, 
שידור, אחזור, שיתוף ואחסון של נתונים ומידע; תוכנת מחשב 
חברתית ואינטראקטיבית המאפשרת תעבורת מידע, מסמכים, 
תמונות ונתונים בין משתמשים; הנכללים כולם בסוג 9.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

ט"ז חשון תשע"ו - 96229/10/2015



Ownersבעלים

Name: PARTICLE CAPITAL LTD. שם: פארטיקל קאפיטל בע"מ

Address: 8 Micha, Tel Aviv, 6311112, Israel כתובת : מיכה 8, תל אביב, 6311112, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dor Nachman, Adv.

Address: Jabotinsky 5 (Biet ABCD), Ramat Gan, 
5252006, Israel

שם: דור נחמן, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 5, (בית אבגד), רמת גן, 5252006, ישראל

ט"ז חשון תשע"ו - 96329/10/2015
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259885 259906 259966 259985 260009 260075 260082 260119 
260223 260253 260263 260293 260307 260318 260417 260421 
260422 260447 260468 260469 260474 260491 260543 260558 
260559 260595 260603 260646 260679 260681 260682 260683 
260688 260788 260848 260850 260865 260870 260912 260963 
260985 260994 261070 261092 261134 261166 261180 261203 
261209 261210 261253 261260 261295 261309 261335 261402 
261406 261407 261418 261439 261453 261458 261463 261496 
261553 261559 261673 261674 261675 261676 261677 261682 
261756 261765 261855 261872 261943 261945 262113 262127 
262258 262360 262372 262381 262560 262604 262605 262606 
262608 262610 262611 262612 262613 262614 262615 262618 
262625 262626 262627 262628 262635 262665 262672 262674 
262675 262676 262677 262679 262683 262684 262685 262686 
262687 262688 262690 262691 262692 262695 262696 262698 
262699 262700 262705 262709 262710 262728 262750 262751 
262752 262753 262755 262758 262789 262793 262794 262798 
262799 262801 262804 262805 262813 262820 262821 262828 
262829 262832 262836 262838 262839 262841 262842 262843 
262844 262849 262852 262854 262855 262857 262858 262861 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 06/2015

262868 262871 262872 262874 262879 262880 262881 262882 
262883 262884 262885 262887 262888 262889 262892 262894 
262895 262896 262903 262908 262909 262914 262915 262924 
262925 262926 262927 262928 262929 262930 262934 262935 
262937 262940 262942 262945 262946 262947 262951 262953 
262954 262958 262962 262965 262966 262970 262971 262977 
262978 262981 262982 262984 262985 262986 262987 262990 
262991 262992 262993 262994 262995 262996 262998 262999 
263000 263001 263002 263004 263005 263006 263007 263008 
263017 263018 263020 263041 263044 263045 263047 263048 
263056 263062 263069 263070 263077 263078 263080 263081 
263091 263096 263097 263101 263102 263107 263112 263113 
263116 263117 263120 263125 263126 263128 263129 263130 
263133 263134 263138 263139 263141 263142 263143 263147 
263151 263153 263154 263157 263158 263160 263161 263162 
263166 263170 263173 263174 263178 263179 263180 263181 
263182 263183 263184 263186 263188 263189 263190 263191 
263194 263196 263205 263206 263207 263228 263246 263248 
263249 263255 263264 263271 263273 263274 263275 263276 
263277 263278 263279 263286 263289 263290 263292 263293 
263295 263296 263297 263301 263302 263303 263304 263305 
263307 263308 263309 263310 263314 263316 263317 263319 
263321 263322 263324 263325 263326 263329 263334 263335 
263336 263338 263339 263340 263341 263342 263345 263346 
263348 263352 263355 263359 263367 263369 263397 263406 
263422 263424 263428 263429 263430 263433 263436 263490 
263495 263498 263499 263517 263527 263528 263529 263534 
263539 263544 263545 263546 263547 263549 263550 263551 
263552 263554 263555 263557 263562 263581 263640 263751 
263753 263761 263847 263890 263901 263902 263903 263904 
263905 263908 263909 263910 264030 264069 264091 264103 
264392 264393 264515 264616 264954 266230 266704 266746 
266783 268461 269351 270438 270440 271210 271495 271497 
271515 274098 274300 274310 274352 274676 274737 274890 
274942 275107 275130 275259 275263 275264 275275 275300 

275791 275798 275799

195161

 , 

Abraham Kletzel

אברהם קלצל

הוד השרון, ישראל

 , 

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered
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62680 107496 177882 186790

מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

דרך אבא הלל סילבר 16   ,   רמת גן

Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, 
Brandwein & Co.,

Avnet Components Israel Ltd.

אבנט רכיבים ישראל בע"מ

תל מונד, ישראל

Abba Hillel Silver Rd.   ,   Ramat Gan 16

203547 203548

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

cosnova GmbH

D-68543 Sulzbach, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

221396 221409 243656

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Good Hope International Beverages (SA) (Pty) Ltd.

Montague Gardens, Cape RSA 7441, Republic of South 
Africa

Plaut St. ,   Rehovot 10

195161

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Iftach Shua

יפתח שועה

חיפה, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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195161

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Matan Bello

מתן בלו

חולון, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

138571 149221 232051

מ. פירון ושות', עו"ד

מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2 ,   תל אביב

M. Firon and Co., Adv.

Millennium Marketing - Intertrade (1999) Ltd.

מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ

תל-אביב, ישראל

Edgar Tower, 2 Hachlocha Street ,    360
Ramat Gan

195161

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Moti Mishan

מוטי משען

אלעזר, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

195161

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Oleg Benkler

אולג בנקלר

חדרה, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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262000

סורוקר-אגמון, עו"ד

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Rackspace Israel Holdings Ltd.

רקספייס ישראל החזקות בע"מ

הרצליה פיתוח, ישראל

Hahoshlim ,   Herzliya Pituach 8

257871 257879

 , 

THE KASE PARTNERS

L-1630 Luxembourg, Luxembourg

 , 

256387 256388 256389 256391

הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

וייצמן 4 ,   תל אביב

Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Zionist of America - Properties and Construction Ltd.

ציוני אמריקה נכסים ובניין בע"מ

תל אביב, ישראל

Weizman  ,   Tel Aviv 4

100319 102463

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Primex Pharmaceuticals Oy

Helsinki , Finland

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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104330 104864

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Fiskars Oyj Abp

FI-00561, Finland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

107027 107028 107029 150114 150115 150116 210438 236281 237821

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

SPX FLOW, Inc. ; (Delaware Corporation)

Charlotte, NC 28277, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

108949

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Kraft Foods UK Intellectual Property Limited

Cheltenham, Gloucestershire, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

111962 111963 111964 111965 190137 190138 190139 190140 190141 190142 190143 
190144

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Micro Focus IP Development Limited

Newbury, Berkshire, RG4 1QN, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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116559

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

The Fabric Library (Proprietary) Limited

Wynberg, Republic of South Africa

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan

118259 118260

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Symantec Corporation ; (Delaware Corporation)

Mountain View, California , U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

119879 119880 119881 152416

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Theomar Assets Ltd.

Meliza Court, Limassol 3105, Cyprus

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

121198

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Extant Components Group Intermediate, Inc. ; 
(Delaware Corporation)

Melbourne, Florida 32901, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia
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126830 126831 224057 224061

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

PR INDUSTRIAL S.r.l.

53031 CASOLE D'Elsa, (Siena), Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

129045

הני רוזנצוויג ושות'

ת.ד. 20651 ,   תל אביב

Hanni Rosenzweig & Co.

curasan AG

Kleinostheim, Germany

P.O.B. 20651 ,   Tel Aviv

131172

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Prolyte Group B.V.

9351 PA Leek, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

13121 13122

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Perry Ellis International Group Holdings Limited ; (Irish 
Corporation)

 East  Bay Street, Nassau, Bahamas

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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13218 34786

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Kraft Foods Deutschland Intellectual Property GmbH & 
Co. KG

Bremen, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

138571 149221 232051

מ. פירון ושות', עו"ד

מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2 ,   תל אביב

M. Firon and Co., Adv.

Sky Chain Trading Limited 

Central Plaza, Hong Kong

360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street , 
Ramat Gan

142025 142026 144772 144773 144774 144775 158332 158333 158334 187589 187590 
187591 187592 187593 187595 187596 218820 218821 218823 218824 218825

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Wide Progress Global Limited ; (a company 
incorporated in the British Virgin Islands)

Road Town Tortola, British Virgin Islands

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

142244

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Lenox Corporation ; (Delaware Corporation)

Bristol, PA  19007, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem
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142610

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Morgan Stanley Smith Barney Holdings LLC ; 
(Delaware Limited Liability Company)

Purchase, NY , U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

143701

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Interparfums S.A.

75008 Paris, France

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

147051 201436

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

The Rockport Company, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Canton, Massachusetts, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

154992 155001

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

DREAMWORKS  DISTRIBUTION LIMITED

London W1D3SG, United Kingdom

P.O.B 2499 ,   Tel Aviv
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161011

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Shilav Direct Marketing To Mothers To Be Ltd.

שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ

לוד, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

166358 166359

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Baxalta Incorporated ; (Delaware Corporation)

Bannockburn, Illinois 60015, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

166677 206575 206576

מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

דרך אבא הלל סילבר 16   ,   רמת גן

Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, 
Brandwein & Co.,

BAYIT MENIV FUNDING LTD

בית מניב מימון בע"מ

תל אביב, ישראל

16 Abba Hillel Silver Rd. , Ramat Gan

173425 189509

זיו אור, עו"ד

ת.ד. 219 ,   כרמיאל

Ziv Or, Adv.

Ten Electric Group (2001) Ltd.

תן אלקטריק גרופ (2001) בע"מ

חיפה, ישראל

P.O.B. 219 ,   Karmiel
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173677 173678 181667 181668

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Monde Nissin (Australia) Pty Limited

Clayton, Victoria 3168, Australia

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

179295

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

TEXSA SYSTEMS, S.L.U.

08755 Castellbisbal, Barcelona, Spain

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

179658

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Akzo Nobel Chemicals International B.V.

3811 MH Amersfoort , Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

182453

בן-עמי ושות', עו"פ

מנחם פלאוט 8 ,   רחובות

Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

PIAMARK, LDA. ; (Portugese Company)

9000-64 FUNCHAL, MADEIRA, Portugal

Menachem Plaut 8 , Rehovot
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184084

Esther Kneller

אסתר קנלר

ירושלים, ישראל

 , 

185022

ארבץ,שני,פרמינגר, מור ושות'

מנחם בגין 11 , מגדל רוגובין תדהר  רמת גן

Arvatz, Shany, Preminger, Moore & Co.

POM Wonderful LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Los Angeles, California , U.S.A.

11 Menachem Begin St. , Rogovin Tidhar 
Tower  Ramat Gan

186096 228780 228781

אלעד מן, עו"ד

בית גיבור ספורט, קומה 13, רח' מנחם בגין 7 ,   
רמת גן

Elad Mann, Adv.

Geffen Basad Insurance Broker Ltd.

גפן בס"ד סוכנות לביטוח בע"מ

נופית, ישראל

Beit Gibor Sport, 13th Floor, 7 Menachem 
Begin St. , Ramat Gan

188214 213170 213171 213172 213173

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Lenovo International Limited

979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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188820 188821 188822 188916 188917 188918 218042 218216 248160

ארבץ,שני,פרמינגר, מור ושות'

מנחם בגין 11 , מגדל רוגובין תדהר  רמת גן

Arvatz, Shany, Preminger, Moore & Co.

Wonderful Company LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Los Angeles, California, U.S.A.

11 Menachem Begin St. , Rogovin Tidhar 
Tower  Ramat Gan

194371

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה, רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Elcometer Limited

Manchester M43 6BU, United Kingdom

Toyota Towers, 65 Yigal Alon Street , Tel 
Aviv

195532 195533

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Zhejiang Luoshi Vibration Control Co. Ltd.

Yuhuan, Zhejiang, People's Republic of China

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

204184

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Hewlett-Packard Company ; (Delaware Corporation)

Palo Alto, California, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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204299

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול ,   תל אביב

Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, 
Greenberg & Co

QOGNIFY LTD.

קוגניפי בע"מ

רעננה, ישראל

1 Azrieli Center The Round Tower , Tel Aviv

206041

צבי קופר, עו"ד

רח' בנימין 8 ,   רחובות

Tzvi Cooper, Adv.

Israel Baruch

ישראל ברוך

כפר ורדים, ישראל

8 Benyamin Street , Rehovot

211055 211056 211057 211058

בן-עמי ושות', עורכי פטנטים

ת.ד. 94 ,   רחובות

Ben-Ami & Co.

TRANSFORMERS MANUFACTURING COMPANY 
PTY LTD.

Melbourne, Victoria 3056, Australia

P.O.B. 94 ,   Rehovot

21209

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Biotta AG

8274 Tagerwilen, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ז חשון תשע"ו - 97829/10/2015



220449

לוטי ושות'

ת.ד. 33113 ,   תל אביב

Luthi & Co.

JR-ADAMVER INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS OTICOS LTDA

CEP: 88495-000, Garopaba/SC, Brazil

P.O.B. 33113 ,   Tel Aviv

22412

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Bostik Limited

Ulverscroft Road, Leicester, United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

224587 224588 227191 227192

החברה הישראלית לבלונים בע"מ

חולון, ישראל

 , 

226855 227723 227829

Lior Rinot

ליאור רינות

חיפה, ישראל

 , 
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229679

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

MAHAPHANT HOLDING CO., LTD.

Ladprao Road, Chankasem Sub-Dist., Chatuchak Dist., 
Thailand

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

234818

קורח ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים

ת.ד. 58100 ,   תל אביב

 Korakh & Co.,  Advocates & Patent 
Attorneys

Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd.

Hefei City, Anhui Province, People's Republic of China

P.O.B. 58100 ,   Tel Aviv

236589 242492 242639 247847

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

A Dot Limited

London W2 2AP, UK, United Kingdom

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

239070 239071 239072 239073 239074

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

JDB Asset Management Limited 

Grand Millennium Plaza, 183 Queen's Road Central , 
Hong Kong

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ז חשון תשע"ו - 98029/10/2015



240546

MULTIBRANDS INTERNATIONAL LIMITED

Low Moor, Bradford BD12 0EJ, United Kingdom

 , 

241973

AHMET EMİR TURAN

ESKİŞEHİR, Turkey

 , 

246272

Integra (International) Limited

London NW1 5IT, United Kingdom

 , 

248310

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Ninestar Management Co., Ltd.

Zhuhai City, Guangdong Province, People's Republic of 
China

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

ט"ז חשון תשע"ו - 98129/10/2015



248585

Mrs. May's Naturals, Inc. ; (California Corporation)

Westlake Village CA 91361, U.S.A.

 , 

250631

AstraZeneca UK Limited

London W2 6BD, United Kingdom

 , 

250671

ACMEDA PTY LTD ; Australian proprietary company

Broadmeadows VIC 3047, Australia

 , 

251972 252900

Roche Diabetes Care GmbH

68305 Mannheim, Germany

 , 

ט"ז חשון תשע"ו - 98229/10/2015



253702 253703

Adventure Facility Concepts and Management OOD ; 
(Limited Liability Company of Bulgaria)

BG-1715 Sofia, Bulgaria

 , 

255130

Itay Matani

איתי מתני

כפר יונה, ישראל

 , 

260077

THE MERCHANT OF VENICE S.R.L. ; Limited liability 
company of Italy

I-30173 VENEZIA, Località Dese, Italy

 , 

260245

CleanScrape GmbH

97653 Bischofsheim, Germany

 , 

ט"ז חשון תשע"ו - 98329/10/2015



261328

Space LLC ; (RU Limited liability company)

RU-614530 Permskiy kray, Russian Federation

 , 

262557

Fitletic LLC ; Limited liability corporation, Florida, USA 

Hallandale Beach FL 33009, U.S.A.

 , 

262743

Société à responsabilité limitée "Guermes"

RU-420006 République Tatarstan, Russian Federation

 , 

28746 34960 38013 40311 54139 57987 61816 62984 100757 103618 105147 105148 
105150 105960 112408 114730 156492 156493 156494 156495 160673 163326 163327 

165748 167017 171612 223506

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bayer Intellectual Property GmbH

40789 Monheim am Rhein, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ז חשון תשע"ו - 98429/10/2015



32945 32946

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Gowan - Comercio International e Servicos Lda

9000-046 Funchal, Madeira, Portugal

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

39024 48059 69768 91076 92433 127254 127255 127949 127950 132315 132316 132317 
132318 135497 135498 136564 139933 139934 143075 143076 143900 143901 149482 
165217 172222 210171 212027 212028 213034 213035 225488 225490 225491 225524 

225525 227020 227021 227023 227024

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Johnson & Johnson ; (New Jersey Corporation)

New Brunswick, New Jersey, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

46668 84509 99275 99276 99277 99279 99280

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

UMG RECORDINGS, INC. ; (Delaware Corporation)

Santa Monica, California, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

46882 51206 52681 103515 103516 103517 103518 115933 118724 151546 182809 
217651 239464 255686

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Crimson International Assets LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Raritan, New Jersey  08869-0606, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ז חשון תשע"ו - 98529/10/2015



47695

א.ש. שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות', עו"ד

מגדל הפלטינום רחוב הארבעה 21 ,   תל אביב

E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co., Adv.

Accense S.A.

4051 Basel, Switzerland

Platinum Tower 21 Ha'arba'ah St. , Tel Aviv

52207

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Maurice Lacroix SA

CH-2350 Saignelegier, Switzerland

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

58564

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SAINT-GOBAIN CULTILENE B.V.

5048 CA, Tilburg, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

65871

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SERB

L-2086 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ז חשון תשע"ו - 98629/10/2015



77117

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

CLINIQUE LABORATORIES, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

New York, New York, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

79974

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

OK International, Inc. ; (California Corporation)

Garden Grove, CA 92841, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

93992 93993 93994 94677 94678 94679

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Homer TLC, Inc. ; (Delaware Corporation)

Wilmington, Delaware, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

94763

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Casall Aktiebolag

SE-60006 Norrköping, Sweden

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

ט"ז חשון תשע"ו - 98729/10/2015



95082 95084

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

NOGA ENGINEERING & TECHNOLOGY (2008) LTD.

נוגה הנדסה וטכנולוגיה (2008) בע"מ

שלומי, ישראל

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

95264

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

AS Global Brands GmbH

61348 Bad Homburg, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

95382 132129 162708 190247 190248 234663 234666 234667 234668 234669

עמית וולף, עו"ד

הא' באייר 18 , ככר המדינה  תל אביב

Amit Wolf, ADV.

"DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD.

"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

נתניה, ישראל

18 He B'iyar St. , Tel Aviv

96692 120888

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Baxter International Inc. ; (Delaware Corporation)

Deerfield, IL 60015, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ז חשון תשע"ו - 98829/10/2015



98000 98001

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Meredith Corporation ; (Iowa Corporation)

Des Moines, Iowa, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

98173 107134 107135 119686 164473 164475

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Premier Nutrition Corporation ; (Delaware Corporation)

Emeryville, CA  94608 , U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

98544

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Radiant Logistics, Inc. ; (Delaware Corporation)

Bellevue, Washington, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

99613 99616 222024

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Mattel-MEGA Holdings (US), LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

El Segundo, California 90245, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

העברת בעלות חלקית

PARTIAL CHANGE OF OWNERSHIP

ט"ז חשון תשע"ו - 98929/10/2015



249197

BRUNO MAGLI S.p.A. ; (Italy Italian Joint Stock 
Company)

BOLOGNA, Italy

 , 

279338

Marquee Brands LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

New York NY 10158, U.S.A.

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

249523

BRUNO MAGLI S.p.A. ; (Italy Italian Joint Stock 
Company)

BOLOGNA, Italy

 , 

279339

Marquee Brands LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

New York NY 10158, U.S.A.

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

ט"ז חשון תשע"ו - 99029/10/2015



255296

SPORT RETAIL LTD ; (VG limited liability company)

  Galindo and Lee trust (BVI) Limited,, Virgin Islands

 , 

279106

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

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

104744

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Mega Brands Inc.

106564 106565 180400

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Unifrax I LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

ט"ז חשון תשע"ו - 99129/10/2015



113804 113805 163198 163203 183063 199420 199421 199422 
211548 211554

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TECHNICOLOR

115133 149872

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

מג'יקג'ק ווקלטק בע"מ

MAGICJACK VOCALTEC LTD.

142256 142257 142258 142259 142260 142261

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

INDIBA, S.A.

154995 154996 154997 154998 154999 155001

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

DREAMWORKS  DISTRIBUTION LIMITED

164048

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Fiskars Home Oy Ab

ט"ז חשון תשע"ו - 99229/10/2015



16597 16598 49979 50453 53042 57538 83043 102780 102781 
102855 112286 166162 166823 197928 243908 243909 244047

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

The Concentrate Manufacturing Company of Ireland 

172569 183987 183988 183989 183990 183991 245370

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SK  Holdings Co., Ltd.

182420

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Vicky Form, S.A.P.I de C.V. ; (Mexican Corporation)

182823

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

LABORATOIRE DE DERMO-COSMETIQUE ANIMALE

183754 183755

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Flight Centre Travel Group Limited

ט"ז חשון תשע"ו - 99329/10/2015



184362

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ALLEGRINI SOCIETA' AGRICOLA  SEMPLICE DI ALLEGRINI FRANCO, ALLEGRINI 
MARIA & C.

184530 184531 201590

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED

185751 185752

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

YPERION TECHNOLOGY

203831 203832 204700 204743 214881 214882 222397

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

IPack S.à.r.l.

206004 206005

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HANJIN SHIPPING CO., LTD.

ט"ז חשון תשע"ו - 99429/10/2015



212390 212391 212392 212393 212394

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

FRHI Hotel & Resorts  S.a r.l.

221596

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PRINX CHENGSHAN 9SHANDONG) TIRE COMPANY LTD.

230476

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SPX Flow Technology Danmark A/S

231951 231952 252616 252617 252762 252763 252766

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

זהר דליה פרופשיונל שותפות מוגבלת

ZOHAR DALIA PROFESSIONAL L.P

240688

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

YESMOKE S.R.L.

ט"ז חשון תשע"ו - 99529/10/2015



240756

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Frooty Comercio e Industria de Alimentos S.A.

249206

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Fashion S.r.l.

250243

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Takeda AS

255722

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BEAUTYGE ITALY S.p.A. ; (Italy Societa' Per Azioni (Joint Stock Company))

257081 257129 257130

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Public Joint Stock Company "ALROSA"

ט"ז חשון תשע"ו - 99629/10/2015



258539

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG

261495

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Arduino S.r.l.

26235 28394 97216 97217 97218 98701 135811 153768 153770

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Movenpick Holding AG

27738 27739 27740 31630

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A

38880 55796 55797 55798 63892 63893 63894 126400 132087 
196014 200637 200638 200639

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TECHNICOLOR

ט"ז חשון תשע"ו - 99729/10/2015



40763 40764 40765

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SPX Flow Technology London Limited

47973 47974 47975 47976 47981 47982 53523

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

COFRA Holding AG

50786 115225 136567

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BEAM INC UK LIMITED

61180

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Lactona Corporation ; (Delaware Corporation)

62667 92607 92608 102863 102864

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Bayer Oy

ט"ז חשון תשע"ו - 99829/10/2015



63017 96737 96738 97104 101784 121381 147402 185147 185148 
185149 193335 193336 193355

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SANYANG MOTOR CO., LTD.

69214 80609 102499 104916

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SPX Flow Technology USA, Inc. ; (Delaware Corporation)

79970 96598 96599 176851 176852 200001 200002 200003 
200004 227011 227012 227015 227016

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Takeda  AS

99615 99618

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Mega Brands America, Inc. ; (New Jersey Corporation)

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

125282

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Patterson Medical Holdings, Inc. ; (Delaware Corporation)

ט"ז חשון תשע"ו - 99929/10/2015



132521 132522

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Xylem IP Management S.a r.l.

157473 162185 230407

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

WYBOROWA S.A.

183987

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SK  Holdings Co., Ltd.

210185 210186 210187

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ALSTOM Power Systems SA

213998 213999 222875 248491

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VETOQUINOL U.S.A., INC. ; (Delaware Corporation)

ט"ז חשון תשע"ו - 100029/10/2015



216871

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

WYBOROWA S.A.

227996 227997 227998

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SANOFI

232879

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MEGA Brands Inc. ; (Canada Corporation)

4766 4767 4768

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Gillette Gruppe Deutschland GmbH & Co. oHG

47982

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

COFRA Holding AG

ט"ז חשון תשע"ו - 100129/10/2015



93689 93690 173155

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VIVATECH

שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

182057

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

229318

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SPX Heat Transfer LLC.  ; (Delaware Limited Liability Company)

92689 92690 92691

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

THALES AVIONICS S.A.S.

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

114793 114794 119459 124843 131861 132335 138442 138443 143762 161865 161867 
161868 161869 161870

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Ha'solelim Street  Tel Aviv , 6789705 5רח' הסוללים 5  תל אביב , 6789705 , ישראל
Israel

ט"ז חשון תשע"ו - 100229/10/2015



135379 135380 183113 183114 186691 186692 186693 186735 186736 222158 222159

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Gaetano Negri, 1  20123 Milano , Italy

137529

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3451 Lunar Ct  Oxnard, CA 93030 , U.S.A.

172530 172535 209421 209423 209424

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a  CH-8002 
Zurich , Switzerland

17597 31588 51333 52976 53403 78375 94944

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

One New York Plaza  New York, New York , 
10004 , U.S.A.

183494 183495 183496

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Abide-i Hurriyet Cad. No:211, Bolkan Center 
B Blok  34381 Sisli, Istanbul , Turkey

185991 189784 234024 234025

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

12723 166th Street  Cerritos, California , 
90703 , U.S.A.

188828 205066

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Princeton Drive, Suite A  Marina Del Rey, 
California 90292 , U.S.A.
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189985 189986 189987

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Barbara Strozzilaan 382  1083 HN 
Amsterdam , Netherlands

201076 217696 217698

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

100 Results Way  Marlborough MA 01752 , 
U.S.A.

202764 202766

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2841 Mission Street  Santa Cruz, California  
95060 , U.S.A.

214135

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ha'eshel St.  Caesarea  , Israel 7רח' האשל 7  קיסריה , ישראל

224345 253300 253304 253305 253306 254178

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hamenofim Street  Herzliya , 46725 , Israel 9רח' המנופים 9  הרצליה , 46725 , ישראל

233732

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

67 avenue Raymond Poincaré, (Lots 28 et 
29)  F-75116 PARIS, France

234040

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Vantage Point, New England Road  Brighton 
BN1 4GW , United Kingdom
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234219

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10900 Wilshire Boulevard, Suite 17  Los 
Angeles, California , 90024 , U.S.A.

236803

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Giosuè Carducci, 8  I-20123 Milano, Italy

237286 237288

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

oul. Tachkentskaya, d. 196 A, étage 4  RU-
443095 SAMARA, Russian Federation

243374

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

12F, Block A5, Nanshan Ipark, No.1001 
College Road  Nanshan District, 518057 
Shenzhen, People's Republic of China

245099

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

19 rue Icare, Aeroparc 1  F-67960 Entzheim, 
Netherlands

246066 246067 246714

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7171 Southwest Parkway, Building 400  
Austin, Texas  78735 , U.S.A.
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247889 250618

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Siafi 1, Porto Bello, Flat/Office 401  CY-3042 
Limassol, Cyprus

249386 251150

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Dingolfinger Str. 2  81673 München, 
Germany

249504 255710

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

19 rue Icare, Aeroparc 1  F-67960 Entzheim, 
Netherlands

250344 253965

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1701 Page Mill Road  94304  Palo Alto, CA , 
U.S.A.

250498

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

600 Riverfalk Parkway, Suite 120  
Tonawanda, New York  , 14150 , U.S.A.

250774

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Shuanggang Shanghuan Industrial Zone  
Houjie Town, Dongguan City, 523948 
Guangdong Province, People's Republic of 
China
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252314

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

15, Wäistrooss  L-5445 Schengen, 
Luxembourg

252668

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

25 Farringdon Street  London EC4A 4AB, 
United Kingdom

252897

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Bentinck Mill, Bentinck Street, Farnworth  
Bolton, Lancashire BL4 7EP, United Kingdom

253286

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6 Av Réaumur  F-92140 Clamart, France

254817

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Lennéstrasse 1  10785 Berlin , Germany

255299 255971

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Reggestraat 17  NL-5347 JG Oss, 
Netherlands

255301

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

15, Wäistrooss  L-5445 Schengen, 
Luxembourg
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261908

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

36 Rangwee  L-2412Luxembourg, 
Luxembourg

263986

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

15, Wäistrooss  L-5445 Schengen, 
Luxembourg

264664

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Blauwesteenstraat 93  B-2550 Kontich, 
Belgium

26699

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hofackerstrasse 8  4132 Muttenz , 
Switzerland

26762 32886 32887 35237 35238

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Klaus-Fischer-Str. 1  72178 Waldachtal , 
Germany

31465 81267 134352 137300

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rua Ivens No. 3 B, Dona Mecia Building, 6th 
Floor  9000-046 Funchal, Madeira , Portugal
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32257 185465

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6-64，Nishi Miyahara 2-chome  Yodogawa-
ku, Osaka-shi, Osaka 532-0004 , Japan

32927 45040 45195 45525 47446 47951 47952 48008 94523 94524 95052 149284

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Claude Debussylaan 24  MD 1082 
Amsterdam , Netherlands

44946 44947 44948 53814 53900 57488 57489 65145 75427 75429 75431 75433 75437 75438 
75453 75454 75455 75937 75939 79600 81697 82270 82271 98361 98362 105958 114925 
114926 115399 116960 116961 117022 119260 122220 122226 122243 122637 123923 
123927 123928 125447 128036 145323 145326 145327 145328 145322 148840 149285 
149636 153097 153216 153217 153218 153219 158162 123929 128033 183561 184883 

184884 191276 229841 229842

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

520 Madison Avenue  New York City, New 
York , 10022 , U.S.A.

51342 51343 51344 51345

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6-27-30 Shinjuku  Sinjuku-ku, Tokyo 160-
8447 , Japan

63824

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Trinity Point East, Halesowen  West Midlands 
, B63 3HY , United Kingdom

72036 72037 72038 77641 103157 103158 103159 103389 103390 122641 103388

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Klaus-Fischer-Str. 1  72178 Waldachtal , 
Germany
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81620 95647 96228 99051 105780 120346 125387 128775 192382

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4-17-5, Shiba, Minato-ku  Tokyo , Japan

95172 95173 215520 215521 215522 215573 215574 215575

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Karaportti 3  02610 Espoo , Finland

95424 95425 95426 95427 95428 95429 95430 95431 95432 95433 95434 95435 220813 
220814

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5-34-7 Shiba  Minato-ku, Tokyo , Japan

95957 188384 190831

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via delle Nazioni, 9  I-37012 Bussolengo 
(Verona) , Italy

96221 203485 203761

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Wijkermeerstraat 8  2131 HA HOOFDDORP , 
Netherlands
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חידושים
RENEWALS

876 12472 12497 12546 12555 26023 26455 26456 26486 26637 26718 50932 
50965 50990 50991 51028 51038 51042 51053 51088 51111 51112 51115 51126 
51127 51136 51165 51191 51290 51304 51305 51307 51308 51329 51388 51404 
51435 93331 93821 94489 94523 94524 94656 94697 94822 94832 94835 94836 
94857 94858 94865 94866 94873 94891 94897 94900 94907 94909 94910 94911 
94912 94913 94914 94915 94916 94937 94940 94942 94945 94976 94984 95001 
95050 95057 95058 95067 95082 95084 95098 95172 95173 95176 95177 95178 
95201 95202 95211 95213 95275 95277 95278 95301 95302 95303 95304 95305 
95342 95382 95422 95450 95451 95461 95464 95465 95503 95513 95519 95521 
95534 95535 95536 95537 95538 95542 95543 95561 95566 95572 95579 95637 
95638 95647 95648 95661 95679 95718 95733 95738 95739 95758 95759 95761 
95762 95767 95770 95798 95842 95844 95847 95935 95942 95943 95944 95949 
95957 96033 96034 96041 96053 96060 96062 96111 96127 96128 96138 96139 
96162 96163 96206 96208 96211 96221 96222 96223 96228 96235 96245 96262 
96263 96275 96276 96295 96296 96298 96324 96353 96355 96359 96396 96736 
177321 180002 180003 180156 180157 180451 180622 181044 181049 182115 
182851 183252 183545 183548 183650 183652 183654 183655 183667 183746 
183855 184031 184049 184084 184110 184111 184126 184131 184133 184136 
184137 184138 184142 184147 184148 184150 184221 184222 184223 184224 
184225 184226 184227 184228 184229 184257 184268 184273 184281 184296 
184297 184298 184310 184312 184313 184325 184328 184344 184350 184362 
184363 184375 184401 184402 184410 184411 184413 184421 184440 184441 
184442 184472 184526 184530 184531 184535 184545 184550 184551 184552 
184570 184587 184599 184605 184610 184616 184634 184637 184679 184688 
184697 184735 184736 184738 184741 184780 184812 184813 184817 184827 
184829 184836 184865 184869 184883 184884 184903 184985 184988 184989 
184990 184991 185038 185039 185056 185057 185088 185089 185097 185110 
185111 185129 185130 185131 185135 185136 185140 185153 185166 185167 
185168 185169 185176 185188 185214 185234 185235 185262 185268 185314 
185318 185322 185325 185333 185341 185342 185343 185344 185346 185353 
185355 185356 185360 185366 185367 185368 185384 185385 185387 185388 
185389 185407 185422 185423 185424 185425 185426 185427 185434 185435 
185436 185437 185438 185439 185440 185441 185442 185443 185444 185445 
185486 185491 185568 185594 185615 185616 185683 185709 185710 185711 
185715 185718 185753 185756 185759 185769 185775 185776 185778 185786 
185787 185788 185789 185793 185794 185832 185833 185836 185838 185839 
185843 185844 185854 185855 185860 185861 185873 185874 185921 185922 
185935 185936 185937 185939 185940 185941 185942 185950 185959 185963 
185982 185984 185985 185991 185994 185996 185997 186017 186018 186021 
186026 186030 186031 186037 186038 186042 186044 186045 186047 186048 
186049 186050 186052 186053 186060 186067 186068 186094 186124 186131 
186137 186187 186189 186190 186191 186193 186194 186195 186196 186197 
186198 186199 186211 186212 186213 186214 186217 186218 186219 186224 
186249 186250 186303 186309 186310 186311 186560 186592 186593 186619 
186620 186830 186920 186972 233081 233605 233627 233906 233912 233930 
236179 236183 239025 239195 239779 240036 240836 242821 243050 244117 
246897 246975 249205 251972 252352 252740 253909 254559 255044 256301 

257727 257958 258134 258673 260759 261124 262978
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

842 26484 26487 26488 26489 26492 26498 26499 26505 26508 26520 26522 
26526 26527 26528 26537 26538 26565 50849 50850 50851 50854 50880 50895 
50913 50914 50915 50916 50921 50923 50929 50937 50938 50940 50941 50949 
50950 50953 50968 50971 50972 50986 50987 51001 51008 51024 51039 51040 
51041 51044 51045 51046 51048 51051 51052 51057 51058 51066 51067 51074 
51075 77986 94671 94672 94674 94675 94689 94692 94693 94694 94698 94703 
94710 94713 94720 94735 94738 94754 94756 94757 94760 94775 94776 94786 
94799 94800 94804 94807 94821 94834 94846 94852 94853 94868 94869 94870 
94871 94876 94877 94878 94887 94889 94895 94905 94906 94924 94925 94928 
94936 94948 94950 94952 94961 94965 94968 94971 94972 95005 95012 95013 
95014 95015 95016 95021 95024 95027 95029 95033 95042 95048 95049 95060 
95064 95065 95070 95072 95083 95085 95086 95095 95102 95103 95104 95106 
95107 95108 95109 95110 95115 95117 95126 95129 95137 95138 95139 95140 
95141 95142 95146 95150 95158 95166 95167 95168 95174 95179 95180 95185 

95199 183866 183869 183872 183874 183876 183891 183894 183898 183899 
183900 183902 183903 183904 183905 183906 183907 183908 183909 183910 
183911 183912 183913 183914 183915 183916 183917 183918 183919 183920 
183924 183935 183936 183938 183939 183941 183943 183944 183947 183950 
183957 183958 183969 183970 183971 183972 183979 183980 183981 183984 
183985 183986 183993 183997 183998 183999 184000 184005 184013 184014 
184015 184016 184017 184018 184022 184035 184036 184040 184041 184043 
184052 184053 184055 184062 184063 184067 184069 184072 184073 184074 
184075 184076 184077 184078 184079 184080 184081 184082 184083 184085 
184090 184091 184092 184093 184094 184096 184097 184098 184099 184100 
184101 184103 184104 184107 184108 184109 184113 184114 184115 184116 
184117 184124 184128 184129 184130 184132 184139 184140 184141 184151 
184152 184153 184162 184167 184170 184189 184190 184191 184193 184196 
184202 184211 184212 184213 184218 184219 184220 184231 184233 184234 
184235 184237 184238 184239 184240 184241 184242 184243 184244 184245 
184246 184247 184248 184249 184250 184251 184253 184258 184259 184263 
184264 184265 184267 184269 184275 184277 184284 184285 184286 184287 
184290 184291 184292 184300 184302 184303 184304 184308 184314 184324 
184327 184329 184331 184335 184336 184337 184338 184341 184342 184343 
184347 184357 184358 184359 184360 184361 184367 184368 184369 184370 
184371 184372 184373 184376 184394 184396 184397 184405 184406 184407 
184408 184412 184422 184423 184424 184425 184426 184427 184428 184429 
184432 184433 184434 184435 184436 184443 184444 184445 184446 184447 
184448 184449 184450 184451 184452 184453 184454 184455 184456 184457 
184458 184459 184460 184461 184462 184463 184464 184465 184466 184467 
184468 184469 184470 184476 184501 184502 184503 184504 184505 184542 
184546 184547 184553 184554 184555 184556 184557 184558 184559 184560 
184561 184564 184565 184568 184571 184572 184573 184574 184575 184576 
184577 184578 184579 184581 184583 184586 184592 184593 184594 184595 
184596 184597 184598 184601 184608 184609 184619 184620 184621 184623 
184625 184627 184630 184631 184635 184636 184638 184641 184642 184643 
184644 184646 184649 184654 184655 184656 184657 184658 184660 184665 
184666 184667 184668 184669 184670 184671 184672 184673 184674 184675 
184676 184677 184678 184680 184681 184682 184683 184684 184686 184687 
184710 184711 184712 184713 184715 184718 184721 184725 184726 184727 
184728 184729 184734 184739 184740 184765 184766 184769 184774 184775 
184776 184777 184778 184779 184782 184783 184784 184785 184786 184787 
184788 184789 184790 184791 184793 184814 184818 184900 184901 184902 

185613 185614

ט"ז חשון תשע"ו - 101229/10/2015



נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

825 12194 12195 12222 12344 25755 25763 25768 25781 25792 25815 25821 
25835 25843 25852 25860 49766 49767 49785 49786 49848 49849 49869 49875 
49877 49878 49908 49911 49916 49937 49938 49939 49940 49947 49948 49955 
77986 91846 91848 91850 91851 91857 91865 91872 91873 91880 91881 91887 
91888 91889 91890 91891 91892 91894 91904 91910 91913 91914 91915 91922 
91937 91938 91958 91959 91963 91966 91967 91973 91983 91987 92004 92006 
92008 92021 92022 92037 92044 92047 92050 92051 92052 92053 92054 92060 
92074 92075 92098 92099 92102 92104 92105 92106 92112 92114 92118 92119 
92121 92124 92127 92128 92129 92132 92141 92143 92144 92145 92146 92147 
92148 92149 92150 92151 92172 92173 92174 92176 92178 92194 92195 92200 
92201 92212 92219 92221 92222 92226 92227 92248 92249 92256 92268 92272 
92274 92275 92276 92278 92280 92281 92288 92300 92301 92308 92335 92341 
179352 179353 179354 179383 179387 179388 179400 179401 179402 179403 
179404 179405 179410 179411 179412 179413 179419 179420 179424 179425 
179426 179428 179429 179430 179431 179441 179442 179443 179445 179446 
179447 179449 179452 179453 179454 179455 179456 179457 179459 179466 
179467 179469 179470 179471 179474 179476 179477 179478 179482 179483 
179493 179495 179501 179511 179512 179513 179514 179515 179516 179517 
179519 179520 179525 179613 179615 179622 179641 179644 179647 179649 
179650 179652 179656 179660 179663 179669 179671 179672 179673 179674 
179675 179676 179677 179695 179696 179698 179699 179704 179705 179721 
179723 179725 179726 179727 179728 179740 179745 179746 179747 179748 
179749 179750 179754 179755 179756 179757 179770 179771 179772 179773 
179774 179775 179776 179778 179792 179795 179797 179804 179805 179806 
179807 179808 179811 179814 179820 179821 179824 179825 179826 179827 
179828 179829 179830 179831 179832 179833 179834 179835 179839 179843 
179845 179846 179849 179850 179851 179853 179854 179858 179859 179860 
179861 179862 179863 179864 179865 179866 179867 179868 179872 179874 
179879 179880 179881 179882 179886 179888 179889 179890 179893 179894 
179895 179896 179899 179901 179903 179916 179920 179922 179923 179924 
179934 179937 179941 179950 179951 179953 179955 179956 179964 179970 
179975 179977 179984 179986 180007 180008 180009 180010 180012 180013 
180018 180019 180020 180021 180022 180023 180024 180025 180030 180044 
180045 180049 180051 180057 180072 180073 180075 180077 180078 180079 
180080 180081 180083 180084 180089 180090 180094 180099 180100 180101 
180107 180109 180110 180111 180112 180113 180114 180115 180119 180120 
180124 180125 180126 180127 180128 180129 180131 180132 180133 180134 
180135 180143 180144 180145 180146 180149 180150 180152 180153 180155 
180179 180180 180181 180182 180183 180184 180185 180190 180193 180195 
180196 180197 180209 180211 180216 180217 180218 180240 180245 180246 
180248 180249 180256 180257 180258 180280 180283 180284 180285 180286 
180287 180288 180294 180299 180300 180316 180317 180318 180321 180342 

180350 243856
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

105389

Henkel  AG & Co. KGaA

124973

EXTAL LTD.

אקסטל בע"מ

228503

Actelion Pharmaceuticals Ltd.

260862

ELIEZER JACOBSON

אליעזר יעקבזון

261343

POINTGRAB LTD.

פוינט גראב בע"מ

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

238757 244252 244396 244551 247911 249197 249523 250377 250590 250611 
255296 256941 257641 257642 259216 262924 264797

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

242717

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 1

Unprocessed synthetic resins; acrylonitrile-
butadiene-styrene.

סוג: 1
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242779

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastic; 
destined for children, bearing the image or name 
of the cartoon character "Maya the bee".

סוג: 20

242779

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; destined for 
children, bearing the image or name of the 
cartoon character " Maya the bee".

סוג: 24

242779

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Clothing, footwear, headgear; destined for 
children, bearing the image or name of the 
cartoon character " Maya the bee".

סוג: 25

242779

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 27

Carpets, rugs, mats and matting; wall hangings 
(non-textile); destined for children, bearing the 
image or name of the cartoon character " Maya 
the bee".

סוג: 27

243540

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Machines for food and drink processing for 
industrial purposes; electromechanical food 
preparation machines; washing apparatus; 
washing machines; electric juicers for household 
purposes; electric vegetable presses for 
household purposes; electric mixers for household 
purposes; electric fruit presses for household 
purposes; electric grinders for household 
purposes; electric food blenders for household 
purposes; electric vacuum cleaners for household 
purposes; coffee grinders other than hand-
operated; dishwashers; vacuum cleaners.

סוג: 7

ט"ז חשון תשע"ו - 101529/10/2015



244950

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Creating and hosting an online community for 
photographers, videographers, artists, students 
and other creative professionals; creating and 
maintaining blogs for others; providing customized 
online web pages featuring user-defined 
information, which includes blog posts, new media 
content, other on-line content, and on-line web 
links to other websites in the fields of 
photography, videography and design; design, 
creation, hosting, and maintenance of websites for 
others; providing use of online non-downloadable 
software for use in enabling internet publishing; 
hosting a website featuring digital content, 
namely, templates, digital tools and other 
products and information for use in customer 
relationship management, studio management, 
photo and video editing and design, invoicing, 
photo proofing and music licensing.

סוג: 42

247121

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 36

Financial services provided over a global 
computer network, namely, commercial and 
investment banking; private equity and venture 
capital funding; investment services, namely, 
financial investment and investment consultation 
in the fields of funds, mutual funds, real estate, 
commodity, capital, securities, bonds, annuities; 
financial consulting in the nature of providing 
merger and acquisition support services in the 
field of finance; providing an on-line electronic 
database over a global network in the field of 
financial information; securities valuation services; 
providing real-time financial market data; 
commodities and data pricing.

סוג: 36

ט"ז חשון תשע"ו - 101629/10/2015



256260

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Engines, electrical engines, their parts and fittings 
and accessories other than for land vehicles 
(including parts), electric door openers/closers 
used in land vehicles (included in this class); 
alternators, generators, generators of electricity, 
generators working with solar energy; textile 
milling, scotching, tentering or washing machines, 
sewing machines and industrial robots with the 
same function as the above-mentioned machines; 
pumps other than parts of machines or engines 
(including fuel dispensing pumps and guns for 
these); electrical appliances used in kitchen for 
chopping, grinding, crushing, whisking and milling; 
washing machines (laundry machines / 
dishwashing machines); electrical machines for 
cleaning floors and carpets, vacuum cleaners and 
their parts; laundry dryers namely machines not 
drying with heating method; all of the before-
mentioned goods are friendly  to the environment.

סוג: 7

259607

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 33

Alcoholic beverages, spirits, but in so far as 
whisky and whisky based liqueurs are concerned, 
only Scotch Whisky and Scoth Whisky based 
liqueurs produced in Scotland. 

סוג: 33

משקאות אלכוהוליים, כהלים, אך ככל שמדובר בוויסקי 
וויסקי על בסיס ליקרים, רק סקוטש וויסקי וסקוטש וויסקי על 
בסיס ליקרים המיוצרים בסקוטלנד.                                 

                                  
259608

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 33

Alcoholic beverages, spirits, but in so far as 
whisky and whisky based liqueurs are concerned, 
only Scotch Whisky and Scoth Whisky based 
liqueurs produced in Scotland.

סוג: 33

משקאות אלכוהוליים, כהלים, אך ככל שמדובר בוויסקי 
וויסקי על בסיס ליקרים, רק סקוטש וויסקי וסקוטש וויסקי על 
בסיס ליקרים המיוצרים בסקוטלנד.                                 

                                  
259610

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 33

Alcoholic beverages, spirits, but in so far as 
whisky and whisky based liqueurs are concerned, 
only Scotch Whisky and Scoth Whisky based 
liqueurs produced in Scotland. 

סוג: 33

משקאות אלכוהוליים, כהלים, אך ככל שמדובר בוויסקי 
וויסקי על בסיס ליקרים, רק סקוטש וויסקי וסקוטש וויסקי על 
בסיס ליקרים המיוצרים בסקוטלנד.                                  

                                  

ט"ז חשון תשע"ו - 101729/10/2015



260369

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 33

Alcoholic beverages (except beers), wines; the 
aforesaid goods being of Sardinian origin 
pursuant to EU Regulations Nos 110/2008 and 
479/2008.

סוג: 33

261618

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical products for the treatment of  
pain, neurodegenerative diseases, Alzheimer's 
disease, Parkinson's disease, restless legs 
syndrome, depression, anxiety disorder, bipolar 
disorder, borderline personality disorder, 
posttraumatic stress disorder, schizophrenia, 
paranoia and for use in  hormone or drug 
replacement therapy and as an antiemetic or 
contraceptive.

סוג: 5

262191

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Footwear; clothing, namely, shirts and bras; 
clothing for improving posture not for medical 
purposes, namely, shirts and bras.

סוג: 25

262192

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Footwear; clothing, namely, shirts and bras; 
clothing for improving posture not for medical 
purposes, namely, shirts and bras.

סוג: 25

ט"ז חשון תשע"ו - 101829/10/2015



264129

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Surgical, medical, and aesthetic apparatuses and 
instruments; apparatuses for applying 
electromagnetic energy or ultrasound for 
aesthetic, medical and/or surgical purposes; 
lasers, intense pulsed light emitting apparatuses, 
radio-frequency electromagnetic energy emitting 
apparatuses, and ultrasound-emitting apparatuses 
for aesthetic, medical, and surgical use; light-
based apparatuses for treatment of skin, namely, 
light-based devices for medical, dermatological, 
aesthetic, and cosmetic treatment of the skin; 
medical apparatuses for aesthetic and therapeutic 
applications for the skin and its subcutaneous 
structures, namely, devices for delivering energy 
to the skin and its underlying tissues; apparatuses 
and instruments for performing andrologic, 
dermatologic, gastroenterologic, gynecologic, 
ophthalmic, orthopedic, otolaryngologic, 
phlebologic, pulmonologic/thoracic and urologic 
treatments; apparatuses and instruments for the 
treatment of scars, cutaneous lesions, striae, 
melasma, hirsutism, alopecia, stretch marks, 
keloids, wrinkles, rhytids and nail fungus, 
psoriasis, atopic dermatitis, seborrheic dermatitis, 
vitiligo, hypopigmentation, acne, hyperhidrosis, 
osmidrosis, excessive or odoriferous sweating, 
and urinary incontinence; apparatuses for 
performing fractional ablative or non-ablative skin 
treatment and facial treatment, transdermal drug 
or cosmetic delivery, laser hair removal, 
photoepilation, relief of muscle and joint pain, 
physical therapy, rejuvenation and resurfacing of 
skin, whitening of skin, removal of tattoos, 
removal of vascular lesions, removal of pigmented 
lesions and port wine stains, liposuction, 
autologous fat grafting, body-fat reduction and 
removal, body contouring, body sculpting and skin 
tightening, reduction and elimination of cellulite, 
lipolysis, vaginal tightening and endovenous laser 
ablation; medical apparatuses for introducing 
pharmaceutical, therapeutic and/or cosmetic 
preparations into the human body; components, 
materials and supplies for all of the above; 
associated equipment for aesthetic, medical 
and/or surgical treatment apparatuses, namely, 
monitors, handpieces, handpiece tips, sonotrodes, 
dispenser refills, laser fibers, cannulas, scanners; 
all included in class 10

סוג: 10

מכשירים ומנגנונים כירורגיים, רפואיים ואסתטיים; מכשירים 
לשימוש באנרגיה אלקטרומגנטית או באולטראסאונד 
למטרות אסתטיות, רפואיות ו/או כירורגיות; לייזרים, 

מכשירים הפולטים פולסי-אור אינטנסיביים (מכשיר קרן אור 
- IPL), מכשירים הפולטים אנרגיה אלקטרומגנטית 

כגלי-רדיו ומכשירים הפולטים אולטראסאונד לשימושים 
אסתטיים, רפואיים ו/או כירורגיים; מכשירים מבוססי-אור 
לטיפול בעור, דהיינו מכשירים מבוססי-אור לטיפול רפואי, 
דרמטולוגי, אסתטי וקוסמטי בעור; מכשירים רפואיים 

לביצוע טיפולים אסתטיים ותרפויטיים בעור ומתחת לעור, 
דהיינו, מכשירים לפליטת אנרגיה לעור ולרקמות שמתחתיו; 

מכשירים ומנגנונים לביצוע טיפולים אנדרולוגיים, 
דרמטולוגיים, גסטרואנטרולוגיים, גינקולוגיים, 

אופטומטריים, אורתופדיים, אוטולרינגולוגיים (הנוגעים 
לרפואת אף, אוזן וגרון), פלבולוגיים (הקשורים לוורידים), 
פולמונולוגיים/תוראסיים (הקשורים לריאות/בית החזה) 
ואורולוגיים; מכשירים ומנגנונים לטיפול בצלקות, נגעים 
בעור, סימני מתיחה, מלזמה (סוג של כתמים על העור), 
שעירות, התקרחות, קלואידים (הצטלקות-יתר), קמטים, 
פטריות בציפורניים, פסוריאזיס, אטופיק דרמטיטיס, 

סבוראה, ויטיליגו, היפופיגמנטציה, אקנה ("פצעי-בגרות"), 
הזעת-יתר, ריח-גוף רע, ריח-זיעה רע ובריחת-שתן; 

מכשירים לביצוע טיפולים פולשניים או לא-פולשניים בעור 
ובפנים, הכנסה תת-עורית של תרופות או קוסמטיקה, 

הסרת-שיער בלייזר, הסרת-שיער באמצעות אור, הקלה על 
כאבי שרירים ומפרקים, פיזיותרפיה, הצערה והתחדשות 
של העור, הלבנת-העור, הסרת-קעקועים, הסרת-ורידים, 

הסרת-פיגמנטציה וכתמים מהעור, שאיבת-שומן, 
השתלת-שומן עצמית, הפחתת-שומן-גוף והסרתו, עיצוב 

הגוף, פיסול הגוף והידוק העור, סילוק צלוליט 
והפחתת-כמותו, פירוק-שומן, הידוק הווגינה והסרת-פגמים 
מהוורידים באמצעות לייזר; מכשירים רפואיים להחדרת 
תרכובות פרמצבטיות, תרפויטיות ו/או קוסמטיות לגוף 

האדם; רכיבים, חומרים וחלפים לכל המכשירים והמנגנונים 
המפורטים לעיל; ציוד נילווה למכשירים לטיפול אסתטי, 

רפואי ו/או כירורגי, דהיינו, מוניטורים, מכשירים ידניים, פיות 
וקצוות למכשירים הידניים, יוצרי-רעידות על-קוליות, מלאי 
מוצרים חד-פעמיים למילוי חוזר, סיבים אופטיים, קנולות 
(צינורות), סורקים; כולם נכללים בסוג 10.                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                          

ט"ז חשון תשע"ו - 101929/10/2015



264511

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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 
in the fields of biomimetics, microbiology, 
bacteriology, chemistry, chemical engineering, 
biology, physics, medical devices, genetics, 
genetic engineering, synthetic biology, systems 
biology, nanotechnology, nanomatericals, 
materials science, biomaterials, robotics, 
mechanical engineering, bioengineering, adapting 
materials, nanotherapeutics, 3d bioprinting, and 
tissue engineering; 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.

סוג: 42

264631

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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 
in the fields of biomimetics, microbiology, 
bacteriology, chemistry, chemical engineering, 
biology, physics, medical devices, genetics, 
genetic engineering, synthetic biology, systems 
biology, nanotechnology, nanomatericals, 
materials science, biomaterials, robotics, 
mechanical engineering, bioengineering, adapting 
materials, nanotherapeutics, 3d bioprinting, and 
tissue engineering; 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.

סוג: 42

ט"ז חשון תשע"ו - 102029/10/2015



רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

204299 209183 209184 242273 242274 243526 243530 245310 258413 258716 
258717 268984 276663

מחיקת משכון
CANCELLATION OF PLEDGE

33999 34010

מחיקת עיקול
CANCELLATION OF ATTACHMENT

221840 221846

274943

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Preparations for cleaning, Preparations for 
cleaning medical equipment, Preparations for 
cleaning  sterilizers, autoclaves. 

סוג: 3

תכשירים לניקוי, תכשירים לניקוי ציוד רפואי; תכשירי ניקוי 
מכשירי עיקור, אוטוקלאבים.                                         

                                            

ט"ז חשון תשע"ו - 102129/10/2015



ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

258802

Class 16 - Printed materials including point-of-purchase advertisements and promotions.

258802

Class 35 - Advertising, marketing and promotion services in the field of pet food and animal 
wellness.

255746

Class 35 - Online retail store services featuring computer application software for mobile 
phones, computers, tablet computers, and televisions, namely, software for computer 
games.

247893

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.

ט"ז חשון תשע"ו - 102229/10/2015



בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

EMILIA/ DELL`EMILIA

Appellation No. 1003 מספר כינוי

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Consorzio Tutela Vini Emilia

Address: Viale Virgilio 55, , 41123 Modena, Italy

Producing areaאזור יצור The whole administrative territory of the Provinces of Ferrara, Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio

Emilia and part of the Province of Bologna, left of the Sillaro river

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine

ט"ז חשון תשע"ו - 102329/10/2015



LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE

Appellation No. 1004 מספר כינוי

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena

Address: Viale Virgilio 55, Modena, 41123, Italy

Producing areaאזור יצור The whole administrative territory of the Municipalities of Cavezzo, Concordia 
sulla Secchia, Medolla, Novi, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, all in the 

Province of Modena, and part of the administrative territory of the Municipalities 
of Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Mirandola, Modena and 

Soliera, all in the Province of Modena

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine.

ט"ז חשון תשע"ו - 102429/10/2015



REGGIANO

Appellation No. 1005 מספר כינוי

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Consorzio per la Tutela e la Promozione dei 
vini DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa

Address: Via Crispi 3, Reggio Emilia, 42121, Italy

Producing areaאזור יצור The whole territories of Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Corregio, 
San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo 

Sotto, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant’Ilario d’Enza, Reggio Emilia, 
Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d’Enza, Canossa, Quattro Castella, 

Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, 
Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti e 

Baiso

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine

ט"ז חשון תשע"ו - 102529/10/2015



LAMBRUSCO DI SORBARA

Appellation No. 1006 מספר כינוי

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena

Address: Viale Virgilio 55, Modena, 41123, Italy

Producing areaאזור יצור The whole administrative territory of the Municipalities of Bastiglia, Bomporto, 
Nonantola Ravarino, San Prospero, all in the Province of Modena, and part of 

the administrative territory of the Municipalities of Campogalliano, Camposanto, 
Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro, all in the 

Province of Modena

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine

ט"ז חשון תשע"ו - 102629/10/2015



COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA

Appellation No. 1007 מספר כינוי

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Consorzio per la Tutela e la Promozione dei 
vini DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa

Address: Via Crispi 3, Reggio Emilia, 42121, Italy

Producing areaאזור יצור The whole administrative territories of the following municipalities: Albinea, 
Quattro Castella  Bibbiano, Montecchio, S. Polo d’Enza, Canossa, Vezzano sul 

Crostolo, Viano, Scandiano Castellarano e Casalgrande and, partially, the 
municipalities of Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d’Enza e Cavriago

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine

ט"ז חשון תשע"ו - 102729/10/2015



LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO

Appellation No. 1008 מספר כינוי

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena

Address: Viale Virgilio 55, Modena, 41123, Italy

Producing areaאזור יצור The whole administrative territory of the Municipalities of Castelfranco Emilia, 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul 
Panaro, Prignano sul Secchia, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo, 
Vignola, S. Cesario sul Panaro, all in the Province of Modena, and part of the 

administrative territory of the Municipality of Modena

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine

ט"ז חשון תשע"ו - 102829/10/2015



MODENA / DI MODENA

Appellation No. 1009 מספר כינוי

Application Date 02/07/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena

Address: Viale Virgilio 55, Modena, 41123, Italy

Producing areaאזור יצור The whole administrative territory of the Municipalities of Bastiglia, Bomporto, 
Campogalliano Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Cavezzo Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano 

Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Manaro sul Panaro, Medolla, 
Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, 
Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. 

Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, 
Spilamberto, Vignola, all in the Province of Modena

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine

ט"ז חשון תשע"ו - 102929/10/2015



תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN

.Journal" No")("יומן" מס' 06/2015

959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 971 972 973 974 975 
976 977 978 979 980 981 982 983 984 986 987 988 989 990 991 992 

993 994 995 996 997 998 1000 1001

כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED

ט"ז חשון תשע"ו - 103029/10/2015


