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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

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

 ,5הגן הטכנולוגי, בניין מס' 
 .9595111מיקוד 

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

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

 . www.trademarks.justice.gov.ilבכתובת: 

 

 לפקודת סימני המסחר 42הודעת התנגדות על פי סעיף 
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 85בתקנה 

 
 
 
 

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. 

 

 

כ"ד סיון תשע"ו - 230/06/2016



בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Trade Mark No. 243652 מספר סימן

Application Date 05/01/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: East & West Import & Marketing Ltd. שם: מזרח ומערב יבוא ושיווק בע"מ

Address: Shaked St., P.O.B. 171, Modyin, 73199, Israel כתובת : שקד 1, ת.ד. 171, מודיעין, 73199, פארק תעשיה תבל, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 18162, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18162, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; all included in 
class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43           
                      

כ"ד סיון תשע"ו - 330/06/2016



Trade Mark No. 254763 מספר סימן

Application Date 09/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Human Resources Are Us LTD שם: משאבי אנוש זה אנחנו בע"מ 

Address: P.O.B. P.O.B 7249,, Petah Tikva, Israel כתובת : ת.ד. ת.ד. 7249, פתח תקוה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Apfeldorf & Co., Adv. 

Address: P.O.B. 34046, Tel Aviv, 6134001, Israel

שם: אפלדורף ושות', עו"ד  

כתובת : ת.ד. 34046, תל אביב, 6134001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Human resources services; manpower services; 
employment placement and recruiting; consulting, 
professional alignment, business management in the 
human resources field; databases regarding 
employment industry and business index; classified 
employment ads and provision of information, articles 
and forums in the human resources field through an 
internet web site; advertising and promoting services 
relating to the aforementioned services; all included 
in class 35.

שירותי מאשבי אנוש; שירותי תעסוקה; גיוס והשמת עובדים; 
שירותי יעוץ, הכוונה מקצועית, ניהול עסקים בתחום משאבי 
אנוש; מאגרי מידע בתחום התעסוקה; אינדקס עסקים; לוח 
מודעות דרושים ואספקת מידע, מאמרים ופורומים בתחום 
משאבי אנוש באמצעות אתר אינטרנט; פרסום וקידום 

המתייחסים לשירותים דלעיל; הנכללים כולם בסוג 35.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ד סיון תשע"ו - 430/06/2016



Trade Mark No. 254901 מספר סימן

Application Date 09/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rajbi Moh`d Nader שם: רגבי מוחמד נאדר

Address: P.O.B. 69402, Jerusalem, 97110, Israel כתובת : ת.ד. 69402, ירושלים, 97110, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry, mixture of coffee, grounded coffee. דברי מאפה, תערובות קפה, קפה טחון.                     

כ"ד סיון תשע"ו - 530/06/2016



TRI-STAPLE

Trade Mark No. 258833 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3,804,071 ארה"ב מספר: 3,804,071

Dated 15/06/2010 (Section 16) מיום 15/06/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Covidien LP

Address: 15 Hampshire Street, Mansfield, 
Massachusetts, U.S.A.

(Delaware 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: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments; surgical 
apparatus and instruments in the nature of wound 
closure devices, namely, surgical staplers, surgical 
staples and parts for surgical staplers, namely, anvils 
and loading units consisting primarily of surgical 
staples and staple cartridges therefor; all included in 
class 10.

התקנים וכלים כירורגיים; התקנים וכלים כירורגיים בטבע של 
התקני סגירת פצע, שהם, שדכנים כירורגיים, סיכות כירורגיות 

וחלקים לשדכנים כירורגיים, שהם, סדנים ויחידות טעינה 
המורכבים בעיקר מסיכות כירורגיות ומחסניות שדכן בשל כך; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
                                                                                    

                            

כ"ד סיון תשע"ו - 630/06/2016



סלקוםטאפ

Trade Mark No. 260149 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
instruments and equipment; telephones and mobile 
telephones; radio-telephones; fittings for mobile 
telephones; accompanying accessories for 
telephones and mobile telephones, including 
pouches, headsets, hand free speaking devices, 
chargers, batteries, attached panels and laces; smart 
cards, dial cards, magnetic cards and/or electronic 
chip cards; apparatus and instruments for recording, 
transmitting or reproduction of voice, data, images, 
short films and animation; modems; cellular modems; 
image, animation and music files; computers; 
computer software and programs; computer 
hardware; computer games; discs; encoded credit 
cards and electronic means of payment combined 
with communication equipment, such as cellular 
apparatus and internet; terminals; clearing terminals 
;clearing devices ; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9. 

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 

ניידים; אביזרים נלווים לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל 
נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים 
ושרוכים; כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או 
נושאי שבב אלקטרוניים; התקנים ומכשירים להקלטה, שידור, 
העברה או שחזור של קול, נתונים, בבואות, תמונות, סרטונים 
ואנימציה; מודמים; מודמים סלולריים; קבצי תמונה, אנימציה 
ומוסיקה; מחשבים; תוכנות ותוכניות מחשב; חומרת מחשב; 
משחקי מחשב; תקליטורים (דיסקים); כרטיסי אשראי מוצפנים 
ואמצעי תשלום אלקטרוניים המשלבים התקני תקשורת, כגון 
התקנים סלולאריים ואינטרנט; מסופונים; מסופוני סליקה; 
מכשירי סליקה; חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות 

לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 36 סוג: 36

Financial services, including services provided via 
cellular networks and other types of communication 
and telecommunication networks and via global 
computer networks; services of payments, money 
transfer, clearing, processing and transmission of  
payment and bills; payments services for  the 
purchase and/or sale of products and/or services, 
including products and services offered and/or 
provided by others, including via communication and 
telecommunication networks (electronic, cellular or 
others);  credit cards services; consultancy and 
provision of information in these fields; all included in 
class 36.                                         

שירותים פיננסיים, לרבות שירותים המסופקים באמצעות 
רשתות סלולריות ורשתות תקשורת וטלקומוניקציה מסוגים 

אחרים ובאמצעות רשתות מחשב גלובליות; שירותי תשלומים, 
העברת כספים, סליקה, עיבוד והעברה של תשלומים 

וחשבונות; שירותי תשלומים עבור רכישה ו/או מכירה של 
מוצרים ו/או שירותים, לרבות מוצרים ו/או שירותים הניתנים ע"י 
אחרים, ולרבות באמצעות רשתות תקשורת וטלקומוניקציה 

(אלקטרונית, סלולרית או אחרת), שירותי כרטיסי אשראי; ייעוץ 
ואספקת מידע בתחומים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 36.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 730/06/2016



Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: Hagavish Street 10, P.O.B. 4060, Netanya, 
42140, Israel

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services, 
including mobile and fixed telecommunication, 
telephone, facsimile, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; services of transmission and 
exchange of data and information including via on - 
line means; content broadcasting, including via 
internet and cellular networks; provision of access to 
information and content services via the internet, 
including via cellular devices; services for reception, 
transmission, exchange, and broadcasting of sounds, 
images, audio and video files, messages , content of 
different types and multimedia massages to mobile 
handsets, cellular devices and/or computerized 
devices via cellular networks and/or cellular devices 
and/or global computer networks and/or computer 
devices; communication services on a pre-paid basis, 
including via dial cards; all included in class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה, 
טלפון, פקסימיליה, קבלת מסרים והעברתם; תקשורת לוויינית, 
תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי העברה וחילוף 
נתונים ומידע לרבות באמצעים מקוונים ; שידור תוכן, לרבות 
באמצעות רשתות האינטרנט והסלולר; אספקת גישה לשירותי 
מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות טלפונים 

סלולריים; שירותי קליטה, העברה, החלפה, ושידור של צלילים, 
דמויות, קבצי אודיו ווידאו, הודעות, תכנים מסוגים שונים 

והודעות מולטימדיה למכשירי טלפון ניידים, התקנים סלולריים 
ו/או התקנים ממוחשבים באמצעות רשתות סלולריות ו/או 

התקנים סלולריים ו/או רשתות מחשבים גלובליות ו/או התקני 
מחשבים; שירותי תקשורת על בסיס תשלום מראש, לרבות 

באמצעות כרטיסי חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ד סיון תשע"ו - 830/06/2016



Trade Mark No. 260159 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
instruments and equipment; telephones and mobile 
telephones; radio-telephones; fittings for mobile 
telephones; accompanying accessories for 
telephones and mobile telephones, including 
pouches, headsets, hand free speaking devices, 
chargers, batteries, attached panels and laces; smart 
cards, dial cards, magnetic cards and/or electronic 
chip cards; apparatus and instruments for recording, 
transmitting or reproduction of voice, data, images, 
short films and animation; modems; cellular modems; 
image, animation and music files; computers; 
computer software and programs; computer 
hardware; computer games; discs; encoded credit 
cards and electronic means of payment combined 
with communication equipment, such as cellular 
apparatus and internet; terminals; clearing terminals 
;clearing devices ; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9. 

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 

ניידים; אביזרים נלווים לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל 
נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים 
ושרוכים; כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או 
נושאי שבב אלקטרוניים; התקנים ומכשירים להקלטה, שידור, 
העברה או שחזור של קול, נתונים, בבואות, תמונות, סרטונים 
ואנימציה; מודמים; מודמים סלולריים; קבצי תמונה, אנימציה 
ומוסיקה; מחשבים; תוכנות ותוכניות מחשב; חומרת מחשב; 
משחקי מחשב; תקליטורים (דיסקים); כרטיסי אשראי מוצפנים 
ואמצעי תשלום אלקטרוניים המשלבים התקני תקשורת, כגון 
התקנים סלולאריים ואינטרנט; מסופונים; מסופוני סליקה; 
מכשירי סליקה; חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות 

לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 36 סוג: 36

Financial services, including services provided via 
cellular networks and other types of communication 
and telecommunication networks and via global 
computer networks; services of payments, money 
transfer, clearing, processing and transmission of  
payment and bills; payments services for  the 
purchase and/or sale of products and/or services, 
including products and services offered and/or 
provided by others, including via communication and 
telecommunication networks (electronic, cellular or 
others);  credit cards services; consultancy and 
provision of information in these fields; all included in 
class 36.                                         

שירותים פיננסיים, לרבות שירותים המסופקים באמצעות 
רשתות סלולריות ורשתות תקשורת וטלקומוניקציה מסוגים 

אחרים ובאמצעות רשתות מחשב גלובליות; שירותי תשלומים, 
העברת כספים, סליקה, עיבוד והעברה של תשלומים 

וחשבונות; שירותי תשלומים עבור רכישה ו/או מכירה של 
מוצרים ו/או שירותים, לרבות מוצרים ו/או שירותים הניתנים ע"י 
אחרים, ולרבות באמצעות רשתות תקשורת וטלקומוניקציה 

(אלקטרונית, סלולרית או אחרת), שירותי כרטיסי אשראי; ייעוץ 
ואספקת מידע בתחומים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 36.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 930/06/2016



Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: 10 הגביש, P.O.B. 4060, נתניה, 42140, ישראל כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services, 
including mobile and fixed telecommunication, 
telephone, facsimile, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; services of transmission and 
exchange of data and information including via on - 
line means; content broadcasting, including via 
internet and cellular networks; provision of access to 
information and content services via the internet, 
including via cellular devices; services for reception, 
transmission, exchange, and broadcasting of sounds, 
images, audio and video files, messages , content of 
different types and multimedia massages to mobile 
handsets, cellular devices and/or computerized 
devices via cellular networks and/or cellular devices 
and/or global computer networks and/or computer 
devices; communication services on a pre-paid basis, 
including via dial cards; all included in class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה, 
טלפון, פקסימיליה, קבלת מסרים והעברתם; תקשורת לוויינית, 
תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי העברה וחילוף 
נתונים ומידע לרבות באמצעים מקוונים ; שידור תוכן, לרבות 
באמצעות רשתות האינטרנט והסלולר; אספקת גישה לשירותי 
מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות טלפונים 

סלולריים; שירותי קליטה, העברה, החלפה, ושידור של צלילים, 
דמויות, קבצי אודיו ווידאו, הודעות, תכנים מסוגים שונים 

והודעות מולטימדיה למכשירי טלפון ניידים, התקנים סלולריים 
ו/או התקנים ממוחשבים באמצעות רשתות סלולריות ו/או 

התקנים סלולריים ו/או רשתות מחשבים גלובליות ו/או התקני 
מחשבים; שירותי תקשורת על בסיס תשלום מראש, לרבות 

באמצעות כרטיסי חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ד סיון תשע"ו - 1030/06/2016



Trade Mark No. 260160 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
instruments and equipment; telephones and mobile 
telephones; radio-telephones; fittings for mobile 
telephones; accompanying accessories for 
telephones and mobile telephones, including 
pouches, headsets, hand free speaking devices, 
chargers, batteries, attached panels and laces; smart 
cards, dial cards, magnetic cards and/or electronic 
chip cards; apparatus and instruments for recording, 
transmitting or reproduction of voice, data, images, 
short films and animation; modems; cellular modems; 
image, animation and music files; computers; 
computer software and programs; computer 
hardware; computer games;  discs; encoded credit 
cards and electronic means of payment combined 
with communication equipment, such as cellular 
apparatus and internet; terminals; clearing terminals 
;clearing devices ; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9.             
                      

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 

ניידים; אביזרים נלווים לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל 
נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים 
ושרוכים; כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או 
נושאי שבב אלקטרוניים; התקנים ומכשירים להקלטה, שידור, 
העברה או שחזור של קול, נתונים, בבואות, תמונות, סרטונים 
ואנימציה; מודמים; מודמים סלולריים; קבצי תמונה, אנימציה 
ומוסיקה; מחשבים; תוכנות ותוכניות מחשב; חומרת מחשב; 
משחקי מחשב; תקליטורים (דיסקים); כרטיסי אשראי מוצפנים 
ואמצעי תשלום אלקטרוניים המשלבים התקני תקשורת, כגון 
התקנים סלולאריים ואינטרנט; מסופונים; מסופוני סליקה; 
מכשירי סליקה; חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות 

לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 36 סוג: 36

Financial services, including services provided via 
cellular networks and other types of communication 
and telecommunication networks and via global 
computer networks; services of payments, money 
transfer, clearing, processing and transmission of  
payment and bills; payments services for  the 
purchase and/or sale of products and/or services, 
including products and services offered and/or 
provided by others, including via communication and 
telecommunication networks (electronic, cellular or 
others);  credit cards services; consultancy and 
provision of information in these fields; all included in 
class 36.                                         

שירותים פיננסיים, לרבות שירותים המסופקים באמצעות 
רשתות סלולריות ורשתות תקשורת וטלקומוניקציה מסוגים 

אחרים ובאמצעות רשתות מחשב גלובליות; שירותי תשלומים, 
העברת כספים, סליקה, עיבוד והעברה של תשלומים 

וחשבונות; שירותי תשלומים עבור רכישה ו/או מכירה של 
מוצרים ו/או שירותים, לרבות מוצרים ו/או שירותים הניתנים ע"י 
אחרים, ולרבות באמצעות רשתות תקשורת וטלקומוניקציה 

(אלקטרונית, סלולרית או אחרת), שירותי כרטיסי אשראי; ייעוץ 
ואספקת מידע בתחומים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 36.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 1130/06/2016



Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: 10 הגביש, P.O.B. 4060, נתניה, 42140, ישראל כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services, 
including mobile and fixed telecommunication, 
telephone, facsimile, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; services of  transmission  and  
exchange  of data and information including via on - 
line means; content broadcasting, including via 
internet and cellular networks; provision of access to 
information and content services via the internet, 
including via cellular devices; services for reception, 
transmission,  exchange,  and broadcasting of 
sounds, images, audio and video files, messages , 
content of different types and multimedia massages 
to mobile handsets, cellular devices and/or 
computerized devices via cellular networks and/or 
cellular devices and/or global computer networks 
and/or computer  devices; communication services 
on a pre-paid basis, including via dial cards; all 
included in class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה, 
טלפון, פקסימיליה, קבלת מסרים והעברתם; תקשורת לוויינית, 
תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי העברה   וחילוף  
נתונים ומידע לרבות באמצעים מקוונים ; שידור תוכן, לרבות 
באמצעות רשתות האינטרנט והסלולר;  אספקת גישה לשירותי 
מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות טלפונים 
סלולריים; שירותי קליטה, העברה,  החלפה,  ושידור של 
צלילים, דמויות, קבצי אודיו ווידאו, הודעות, תכנים מסוגים 
שונים והודעות מולטימדיה למכשירי טלפון ניידים, התקנים 

סלולריים ו/או התקנים ממוחשבים באמצעות רשתות סלולריות 
ו/או התקנים סלולריים ו/או רשתות מחשבים גלובליות ו/או 
התקני מחשבים; שירותי תקשורת על בסיס תשלום מראש, 

לרבות באמצעות כרטיסי חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ד סיון תשע"ו - 1230/06/2016



Trade Mark No. 261034 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Levana Michal Gogoman (Levana Zoharim) שם: לבנה מיכל גוגומן (לבנה זוהרים)

Address: Matalon 46 st., Tel-Aviv, Israel כתובת : מטלון 46, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Rivkin, Adv 

Address: 96 Yigal Alon st, Tel Aviv, Israel

שם: עו"ד אבי ריבקין 

כתובת : רח' יגאל אלון 96, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Masks and accerssories to costumes, toys and 
accessories for parties, all included in class 28

מסכות, ואבזירים נלווים לתחפושות, צעצועים ואביזרים 
למסיבות, הנכללים כולם בסוג 28.                             

כ"ד סיון תשע"ו - 1330/06/2016



בובו
bobo

Trade Mark No. 262246 מספר סימן

Application Date 08/01/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: DOD HAIM PRODUCTIONS LTD שם: דוד חיים הפקות בע"מ

Address: רח' נורית 3, נס ציונה, ישראל כתובת : רח' נורית 3, נס ציונה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower, 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66818356, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 
66818356, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, תחפושות, דברי הנעלה, כיסויי ראש ; הנכללים 
כולם בסוג 25

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and cultural services; Production of 
and preforming of songs, music, musicals, recording, 
performances and stage shows; Productuon and 
distribution of records, CDs and DVDs, tapes, or any 
other format preserving music and entertainment; 
production and performance of series, movies, and 
entertainment in all media, including radio, broadcast 
cable, satellite and the Internet' All included in class 
41.

שירותי בידור ותרבות; הפקה וביצוע של שירים, מוסיקה, 
הופעות מוזיקליות, הקלטות, הצגות ומופעי בידור; הפקה 

והפצה של תקליטים, תקליטורים, קלטות, או כל פורמט אחר 
לשימור מוזיקה והופעות בידור; הפקה וביצוע של סדרות, 

סרטים ומופעי בידור בכל מדיה לרבות בשידורי רדיו, כבלים, 
לווין ואינטרנט; הנכללים כולם בסוג 41.                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ד סיון תשע"ו - 1430/06/2016



CITIMI

Trade Mark No. 262803 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

מערכות וידאו אינטרפון/אינטרקום, לרבות מערכות וידאו 
אינרטפון / אינטרקום עם צג וידאו המורכבות בעיקר מרמקולי 
אינטרקום, שפורפרות אינטרקום, מערך אינטרקום עם צג וידאו; 

אינטרקום ללא מגע; אינטרקום עם צג וידאו ללא מגע; צגי 
טלביזיה, צגי טלביזיה מסוג דיודה פולטת אור, צג גביש נוזלי; 
מערכות אוטומציה לבית לרבות מערכות כאלו הכוללות אמצעי 
פיקוח, שליטה ובקרה בכבל ו/או אלחוטיים; אמצעי פיקוח, 

שליטה ובקרה ותוכנה לתאורה, לחימום, איוורור ומיזוג אוויר, 
לאנרגיה; לאבטחה, לבטיחות וליישומים אחרים של אמצעי 
פיקוח, שליטה ובקרה ביתיים; אינטרפונים; צגי גביש נוזלי; 
פנלים חשמליים לפיקוד, לשליטה ובקרה על כניסה; בוררי 
מטריצה לאותות אודיו ווידאו; פקחים, בקרים ושלטים 

לאוטומציה של הבית; מפלגי אותות לאוטומציה של הבית; 
מצלמות וידאו; מצלמות טלביזיה במעגל סגור; מתגי מעגל 

סגור; בקרי מעגל סגור; אביזרים של כל אלו, ובעיקר ספקי זרם, 
חיישני זרם חילופין; ממסרים; כונני אינפרא אדום; מגברי 
אינפרא אדום; שלטי רחוק ידניים; מקלדות; בקרה; מגברים 
אלחוטיים; משדרים אלחוטיים, משדרים־ מקלטים אלחוטיים, 
חיישני חרום אישיים אלחוטיים; ממירי פיקוד דיגיטליים; גלאי 
תנועה, גלאי שבירות דשא; מתגים מגנטים, מודמים; מחשבים 
אישיים; מתגי רשת, נתבי רשת ומדפסות; סיבים אופטיים 
פלסטיים; מתגים חשמליים, מובילים למערכות חשמל; 

חבקיסיימים למצמדים חשמליים; לוחות חשמל; אזיקונים, 
כבלים, צינורות להעברת כבלים ומערכות הלחמה למערכות 
צומת; דיסקים אופטיים, דיסקים מגנטיים, קופסאות מותקנות 
בולטות ומשתלבות, מתקנים, מוליכים למחצה, ממסרים 
חשמליים, קבלים, משרנים, מתגים ולחצנים, מגעונים, 

מתאמים, תיבת הדקים, נתיכים, גלאים; יחידות חלוקה(מערכות 
חלוקה חשמליות), מוטות(מערכות חלוקה חשמליות), מוטות 
צולבים(מערכות חלוקה חשמליות); מחווני חירום, שקעים, 

ממירים סטטיים, יחידות המספקות חשמל באופן חופשי; מגברי 
אותות תקשורת, שנאים חשמליים, מחוונים לאובדן חשמל, 

מכשירי אלקטרוליזה, מכשירים פולטים (טלקומוניקציה), שולחי 
מסרים חשמליים, נורות הבהוב(אותות אור), מדי חום 

המופעלים על ידי טיימר; מפסקי פחת, מפסק שארית זרם 
אוטומטי, מפסק אוטומטי מגנטי תרמי, מפסק שארית זרם 

אוטומטי מגנטי תרמי, מתגים סיבוביים; תעלות חשמל, חומרים 
לתעלות חשמל(חוטים, כבלים); לוחות חשמליים, יחידות בקרה, 
לוחות בקרה, מנגנונים וקופסאות חירום בולטות ומשתלבות, 
קופסאות מצמת, לוחות הפצה; סוללות חשמליות, תומכי 
חשמל, התקנים לתפוקה, לסינון, לטרנספורמציה, לשימור 

ולאחסון של אנרגיה חשמלית; צומת של קווים חשמליים, קווים 
חשמליים, קשרים חשמליים, חוטי זיהוי לחוטים חשמליים, 
נרתיקי זיהוי לחוטי חשמל ולכבלים, שרוולי מצמתים לכבלים 
חשמליים, חוטים מגנטיים, אלקטרודות לריתוך, התקני איתות 
ימיים, מתקנים לסגירה אוטומטית של מתגים; מערכות תדרי 

רדיו, מערכות תדרי רדיו לטלפוניה, למכשירי שליטה, למדי חום 
המופעלים באמצעות טיימר; למערכות נגד- גניבה ולגלאים, 

מערכות שליטה, מערכות חשמליות לבניה אוטומטית, מערכות 
חלוקה חשמליות, התקנים מודולריים להגנה דיפרנציאלית 

ולהגנת מעגלים(חשמל), טרמינלים לחלוקת אנרגיה חשמלית; 
מערכות אזעקה מפני פריצות(חוץ מאשר אלו המיועדות 

לרכבים); התקנים ומכשירים לעריכת, מעברים, טרנספורמציה, 
צבירה, רגולציה ושליטה בחשמל; הנכללים כולם בסוג 9.          
                                                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 1530/06/2016



Video interphone monitor system including video 
interphone monitor system consisting essentially of 
intercom speaker, intercom handset, intercom with 
video monitor assembly; handsfree intercom; hands 
free intercom with video monitor;  TV,LED,LCD 
displays; home automatic system comprising 
wireless and wired controlled, controlled devices and 
software for lighting, HVAC, energy; security, safety 
and other home monitoring and control applications; 
interphones; LCD monitors; electric entrance control 
panels; matrix selectors for audio and visual signals; 
home automation controllers; home automations 
distributors; video cameras; CCTV cameras; CCTV 
switchers; CCTV controllers; accessories therefore, 
namely power supplies, AC current sensors; relay 
assemblies; IR drivers; IR Receivers; hand held 
remote control; control keypads; wireless receivers; 
wireless transmitters; wireless transceivers; personal 
wireless emergency sensor; digital command 
converters; motion detectors, glass break detectors; 
magnetic switches, modems; personal computers; 
network switches, network routers and printers; 
Plastic Optic Fibers; Electrical switches, ducts for 
electric systems; terminal clamps for electrical 
couplings; Electric plates; wiring ties, cables, cable 
ducts and well systems for junction systems; optical 
disks, magnetic disks, flush-mounting and surface-
mounting boxes (electricity), systems and cable 
columns (electricity); rectifiers, semiconductors, 
electric relays, capacitors, inductors, switches and 
push buttons, contactors, adaptors, terminal blocks, 
fuses, detectors, distribution units (electric 
distribution systems), bars (electric distribution 
systems), cross bars (electric distribution systems); 
emergency indicators, sockets, static converters, 
uninterrupted power supply units; communication 
signal repeaters, electric transformers, electricity loss 
indicators, electrolyzers, emitters 
(telecommunications), signal electronic  senders, 
blinkers (light signals), timer thermostats, inverters; 
circuit breakers, magneto-thermal circuit breakers, 
residual current circuit breakers, magneto-thermal 
circuit breakers, rotary switches; electricity conduits, 
materials for conduits for electricity (wires, cables); 
electronic boards, control units, control boards, 
surface-mounting and flush¬mounting emergency 
enclosures, junction boxes, distribution boards; 
electric batteries, electric piles; apparatus for the 
output, the filtration, the transformation, the 
conservation and storage of electric energy; junctions 
of electric lines, electric lines, electric connections; 
identification wires for electric wires; identification 
sheaths for electric wires and cables; junction 
sleeves for electric cables, magnetic wires, 
electrodes for welding; naval signaling apparatus, 
devices for automatically closing switches, radio 
frequency systems, radio frequency systems for 
telephony, for control devices, for timer thermostats, 
for anti¬theft devices and detectors, control devices, 
electronic devices for building automation, electric 
distribution systems; modular apparatus for 
differential protection and for protecting circuits 
(electricity), electric energy distribution terminals, 
burglar alarm systems (other than those for vehicles); 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; all included in class 9.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

כ"ד סיון תשע"ו - 1630/06/2016



Ownersבעלים

Name: ELBEX VIDEO LTD. שם: אלבקס וידאו בע"מ

Address: 8 Kehilat Venetzia St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' קהילת ונציה 8, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E. Shiloh & Co.

Address: 35 Hamaginim Ave., P.O.B. 33691, Haifa, 
31336, Israel

שם: א. שילה ושות', עו"ד

כתובת : שדרות המגינים 35, ת.ד. 33691, חיפה, 31336, 
ישראל

Class: 35 סוג: 35

E-Commerce –  Conduct purchases of 
goods/services (such as pharmacy, groceries, theatre 
and cinema tickets) using Video interphone monitor 
system, TV, SET TOP BOX, home automatic 
systems; Retail and wholesale services, production 
services for others, store services, advertising and 
management services, business management and 
operation, office functions, distribution, export, import 
and trading services, sales promotion services, 
business consulting services, business information 
services, public relations services, electronic 
commerce services –  Conduct purchases of 
goods/services (such as pharmacy, groceries, theatre 
and cinema tickets) using Video interphone monitor 
system, TV, SET TOP BOX, home automatic 
systems, purchase and rental of advertising space, 
sponsorship services, direct mail advertising, all the 
above – mentioned services relate to consumer 
goods, in particular pharm, food and beverage 
including alcoholic drinks, and goods used in the 
kitchen and house, all included in class 35.

מסחר אלקטרוני –  ביצוע רכישות של סחורות/טובין (כגון בית 
מרקחת, מכולת, כרטיסי קולנוע ותיאטרון) באמצעות מערכות 
וידאו אינטרפון/אינטרקום עם צג וידאו, צגי טלוויזיה, ממיר ביתי, 
מערכות אוטומציה ביתית; שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; 
מכירה באמצעות אתרי אינטרנט; שירותי חנויות; שירותי פרסום 
וניהול; הפעלת וניהול עסקים; פעולות משרדיות; שירותי הפצה; 
יצוא יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; שירות יעוץ מסחרי; 

שירות מידע עסקי; שירותי יחסי ציבור; שירותי מסחר אלקטרוני 
– ביצוע רכישות של סחורות/טובין (כגון בית מרקחת, מכולת, 

כרטיסי קולנוע ותיאטרון) באמצעות מערכות וידאו 
אינטרפון/אינטרקום עם צג וידאו, צגי טלוויזיה, ממיר ביתי, 
מערכות אוטומציה ביתית ; קניה והשכרה של שטחי פרסום; 
שירותי הענקת חסות; פרסום בדיוור ישיר; כל השירותים הנ"ל 
בתחום מוצרי צריכה, מוצרי בית מרקחת, מזון ומשקאות, 

לרבות משקאות אלכוהוליים; וכן מוצרים המשמשים במטבח 
ובבית; הנכללים כולם בסוג 35                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ד סיון תשע"ו - 1730/06/2016



Trade Mark No. 263185 מספר סימן

Application Date 24/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1037958 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Jordan No. 131571 ירדן מספר: 131571

Dated 28/10/2013 (Section 16) מיום 28/10/2013 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4184707 ארה"ב מספר: 4184707

Dated 07/08/2012 (Section 16) מיום 07/08/2012 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces, watches, alarm clocks, wall clocks and 
chronometric instruments; jewelry, rings, bracelets, 
chains, necklaces, pendants, brooches, earrings, 
medals, medallions (jewelry), cuff links, tie pins; 
precious stones; key rings; jewelry for mobile 
telephones; products made of precious metals and 
their alloys or coated therewith not included in other 
classes, namely figurines, works of art, statues, 
statuettes, boxes, jewelry cases, caskets, badges, 
coins.

Class: 25 סוג: 25

Leather and imitation leather clothing, namely, pants, 
jackets, coats, gloves, belts; fur clothing, namely, 
jackets, coats; blousons; gabardines; raincoats; 
coats; mantillas; mittens; overcoats; trenchcoats; 
parkas; pelerines; pelisses; saris; pea jackets; suits; 
jackets; coveralls and slips; cross-over tops; 
cardigans; pullovers; sweaters; knitwear, namely, 
pullovers; tank tops; waistcoats; skirts; petticoats; 
trousers; dresses; shirts; chemisettes; tee-shirts; 
sweat-shirts; shorts; Bermuda shorts; topcoats; paper 
clothing, namely, paper hats for use as clothing 
items; muffs; pyjamas; dressing gowns; peignoirs; 
bathing trunks; beach and swimwear; singlets, 
namely, bathing suits; bath-robes; body linen; 
leotards; bustiers; underwear; breeches for wear; 
knickers; brassieres; corsets; suspenders; socks; 
stockings; tights; bandanas; scarves; shawls; 
chokers; sashes for wear; fur stoles; gloves; belts; 
braces; neckties; bow ties; pocket squares; 
jumpsuits, vests, layettes; footwear, namely, shoes, 
beach shoes; boots; half-boots; wooden shoes; 
esparto shoes or sandals; sandals; bath sandals; 
slippers; headgear, namely, hats, caps; veils; cap 
peaks; berets; bonnets; headbands; turbans; all of 
the foregoing being fashion clothing.

כ"ד סיון תשע"ו - 1830/06/2016



 Owners

Name: RBR, LLC

Address: 5301 South Santa Fe Avenue, Vernon CA 
90058, U.S.A.

(California Limited Liability Company)

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

כ"ד סיון תשע"ו - 1930/06/2016



VIACYTE

Trade Mark No. 263593 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4672953 ארה"ב מספר: 4672953

Dated 13/01/2015 (Section 16) מיום 13/01/2015 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4673034 ארה"ב מספר: 4673034

Dated 13/01/2015 (Section 16) מיום 13/01/2015 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4219594 ארה"ב מספר: 4219594

Dated 02/10/2012 (Section 16) מיום 02/10/2012 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 3952303 ארה"ב מספר: 3952303

Dated 26/04/2011 (Section 16) מיום 26/04/2011 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Cells for scientific, laboratory or medical research. תאים למחקר מדעי, מעבדתי או רפואי.                                 
        

Class: 5 סוג: 5

Therapeutic drug delivery device sold filled with cells 
for medical or clinical use; Cells for medical or clinical 
use.

מכשיר מתן תרופות טיפולי נמכר ממולא בתאים לשימוש רפואי 
או קליני; תאים לשימוש רפואי או קליני.                                 

                            

Class: 10 סוג: 10

Drug delivery systems. מערכות למתן תרופות.       

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86217946 ארה"ב, 11/03/2014, מספר 86217946

Class: 5 סוג: 5

מכשיר מתן תרופות טיפולי נמכר ממולא בתאים לשימוש רפואי 
                                           ;או קליני

Therapeutic drug delivery device sold filled with cells 
;for medical or clinical use

כ"ד סיון תשע"ו - 2030/06/2016



 Owners

Name: ViaCyte, Inc.

Address: 3550 General Atomics Court, San Diego, 
California, 92121, U.S.A.

 A Delaware 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

כ"ד סיון תשע"ו - 2130/06/2016



Trade Mark No. 263937 מספר סימן

Application Date 26/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: CMIC HOLDINGS Co., Ltd.

Address: 7-10-4, Nishigotanda, Shinagawa- 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Production of medical apparatus, cosmetics, 
dentifrices, perfumes and incenses for others; 
custom manufacture of pharmaceutical products, 
medical apparatus, cosmetics, dentifrices, perfumes 
and incenses; all included in class 40.

ייצור של מכשירים רפואיים, קוסמטיקה, משחות שיניים, 
בשמים וניחוחות עבור אחרים; ייצור בהתאמה של מוצרי 

רוקחות, מכשירים רפואיים, קוסמטיקה, משחות שיניים, בשמים 
וניחוחות; הנכללים כולם בסוג 40                                         

                                                  

Class: 42 סוג: 42

Quality checking and testing for pharmaceutical 
products, quality checking and testing for cosmetic 
products, quality checking and testing for food 
products, research on pharmaceutical products, 
cosmetic research, research on food products; 
testing or research on machines, apparatus and 
instruments; development, updating and 
maintenance of computer software and data bases in 
the field of clinical trials or therapeutic testing; rental 
of computer software and data bases in the field of 
clinical trials or therapeutic testing through the 
internet; consultation in the field of clinical research; 
all included in class 42.

בדיקת ובחינת איכות למוצרי רוקחות, בדיקת ובחינת איכות 
למוצרים קוסמטיים, בדיקת ובחינת איכות למוצרי מזון, מחקר 
על מוצרי רוקחות, מחקר על קוסמטיקה, מחקר על מוצרי מזון; 
בחינה או מחקר על מכונות, מכשירים וכלים; פיתוח, עדכון 

ותחזוקה של תוכנת מחשב ומאגרי נתונים בתחום של ניסויים 
קליניים או בדיקה טיפולית; שכירות של תוכנת מחשב ומאגרי 
נתונים בתחום של ניסויים קליניים או בדיקה רפואית באמצעות 
האינטרנט; ייעוץ בתחום של מחקר קליני; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 44 סוג: 44

Medical services; providing medical information; 
dispensing pharmaceuticals; consultation in the field 
of medical services; all included in class 44.

שירותים רפואיים; מתן מידע רפואי; חלוקה של תרופות; ייעוץ 
בתחום של שירותי רפואה; הנכללים כולם בסוג 44.                 
                                                                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 2230/06/2016



Trade Mark No. 264071 מספר סימן

Application Date 30/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abellio LTD

Address: 17 Rock Hill, Main Street, Blackrock, County 
Dublin, Ireland

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: 34 סוג: 34

Match holders; matchboxes; matches; cigarettes 
containing tobacco substitutes; electronic cigarettes; 
herbs for smoking; absorbent paper for tobacco 
pipes; books of cigarette papers; cigar holders; cigar 
cutters; cigarette tips; cigarette filters; cigarette 
holders; cigarette paper; mouthpieces for cigarette 
holders; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks 
for tobacco pipes; pocket machines for rolling 
cigarettes; spittoons for tobacco users; tips of yellow 
amber for cigar and cigarette holders; tobacco pipes; 
ashtrays for smokers; cigar cases; cigarette cases; 
humidors; snuff boxes; tobacco pouches; tobacco 
jars; firestones; gas containers for cigar lighters; 
lighters for smokers; tobacco; chewing tobacco; 
snuff; cigarettes; cigarillos; cigars. 

מחזיקי גפרורים; קופסאות גפרורים; גפרורים; סיגריות 
המכילות תחליפי טבק; סיגריות אלקטרוניות; עשב לעישון; נייר 
סופג למקטרות; ספרים של ניירות לסיגריה; מחזיקי סיגרים; 
חותכי סיגרים; פומיות לסיגריה; פילטרים לסיגריה; מחזיקי 

סיגריות; נייר לסיגריה; פומיות למחזיקי סיגריות; מנקי מקטרות 
למקטרות;  מתלה למקטרות; מכונות כיס לגלגול סיגריות; 
מרקקות עבור משתמשי טבק; פומיות ענבר צהוב למחזיקי 

סיגרים וסיגריות; מקטרות; מאפרות למעשנים; נרתיק לסיגרים; 
נרתיק לסיגריות; תיבות לחות; קופסות טבק הרחה; נרתיקי 

טבק; צנצנות טבק; אבני אש; מיכלי גז למצתים ; מצתים; טבק; 
טבק ללעיסה; טבק הרחה; סיגריות; סיגרילות; סיגרים.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 2330/06/2016



RAW

Trade Mark No. 264072 מספר סימן

Application Date 30/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abellio LTD

Address: 17 Rock Hill, Main Street, Blackrock, County 
Dublin, Ireland

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: 34 סוג: 34

Match holders; matchboxes; matches; cigarettes 
containing tobacco substitutes; electronic cigarettes; 
herbs for smoking; absorbent paper for tobacco 
pipes; books of cigarette papers; cigar holders; cigar 
cutters; cigarette tips; cigarette filters; cigarette 
holders; cigarette paper; mouthpieces for cigarette 
holders; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks 
for tobacco pipes; pocket machines for rolling 
cigarettes; spittoons for tobacco users; tips of yellow 
amber for cigar and cigarette holders; tobacco pipes; 
ashtrays for smokers; cigar cases; cigarette cases; 
humidors; snuff boxes; tobacco pouches; tobacco 
jars; firestones; gas containers for cigar lighters; 
lighters for smokers; tobacco; chewing tobacco; 
snuff; cigarettes; cigarillos; cigars. 

מחזיקי גפרורים; קופסאות גפרורים; גפרורים; סיגריות 
המכילות תחליפי טבק; סיגריות אלקטרוניות; עשב לעישון; נייר 
סופג למקטרות; ספרים של ניירות לסיגריה; מחזיקי סיגרים; 
חותכי סיגרים; פומיות לסיגריה; פילטרים לסיגריה; מחזיקי 

סיגריות; נייר לסיגריה; פומיות למחזיקי סיגריות; מנקי מקטרות 
למקטרות;  מתלה למקטרות; מכונות כיס לגלגול סיגריות; 
מרקקות עבור משתמשי טבק; פומיות ענבר צהוב למחזיקי 

סיגרים וסיגריות; מקטרות; מאפרות למעשנים; נרתיק לסיגרים; 
נרתיק לסיגריות; תיבות לחות; קופסות טבק הרחה; נרתיקי 

טבק; צנצנות טבק; אבני אש; מיכלי גז למצתים ; מצתים; טבק; 
טבק ללעיסה; טבק הרחה; סיגריות; סיגרילות; סיגרים.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 2430/06/2016



FLASHFUNDERS

Trade Mark No. 264298 מספר סימן

Application Date 09/04/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 012286217 האיחוד האירופי מספר: 012286217

Dated 01/04/2014 (Section 16) מיום 01/04/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, software applications and mobile 
applications for financial management, investment 
tracking, portfolio analysis, portfolio management, 
investment reporting, investment performance 
measurement and account reconciliation and 
accounting; computer software, software applications 
and mobile applications enabling on-line fundraising 
for companies; computer software, software 
applications and mobile applications for providing an 
on-line market for companies to list investment 
opportunities; computer software, software 
applications and mobile applications enabling 
companies to sell securities to investors; computer 
software, software applications and mobile 
applications enabling users to sell and purchase 
company securities; computer software, software 
applications and mobile applications enabling crowd 
funding services; all included in class 9.

תוכנת מחשב, יישומי תוכנה ויישומים ניידים לניהול פיננסי, 
מעקב השקעות, ניתוח תיקים, ניהול תיקים, דיווח השקעה, 
מדידת ביצועי השקעה והתאמת חשבונות והנהלת חשבונות; 
תוכנת מחשב, יישומי תוכנה ויישומים ניידים המאפשרים גיוס 
כספים באופן מקוון עבור חברות; תוכנת מחשב, יישומי תוכנה 
ויישומים ניידים לאספקת שווקים מקוונים לחברות על מנת 
לרשום הזדמנויות להשקעה; תוכנת מחשב, יישומי תוכנה 
ויישומים ניידים המאפשרים לחברות למכור ניירות ערך 
למשקיעים; תוכנת מחשב, יישומי תוכנה ויישומים ניידים 

המאפשרים למשתמשים למכור ולרכוש ניירות ערך של חברות; 
תוכנת מחשב, יישומי תוכנה ויישומים ניידים המאפשרים 

שירותי מימון קהל; הנכללים כולם בסוג 9.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 36 סוג: 36

Providing a website featuring company financial 
information and investment opportunities for third-
party investment purposes; Providing a website for 
companies to list investment opportunities, sell 
securities to investors, and facilitate the purchase 
and sale of company securities; Providing information 
and research services relating to finance and 
investments; Financial services, namely, providing 
on-line fundraising services to companies; 
Investment advisory services, namely, providing 
investment information, data and analysis; crowd 
funding services; all included in class 36.

אספקת אתר אינטרנט המציע מידע פיננסי של חברות 
והזדמנויות השקעה למטרות השקעה של צד שלישי; אספקת 
אתר אינטרנט לחברות לרשום הזדמנויות השקעה, למכור 

ניירות ערך למשקיעים, להקל את  הרכישה והמכירה של ניירות 
ערך של חברות; אספקת מידע ושירותי מחקר הנוגעים לכספים 

והשקעות; שירותים פיננסיים, שהם, אספקת שירותי גיוס 
כספים באופן מקוון לחברות; שירותי ייעוץ השקעות, שהם, 
אספקת מידע, נתונים וניתוח להשקעה; שירותי מימון קהל; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ"ד סיון תשע"ו - 2530/06/2016



 Owners

Name: FlashFunders, Inc.

Address: 15260 Ventura Blvd., 20th Floor, Sherman 
Oaks, 91403, California, 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

Class: 42 סוג: 42

Platform as a service featuring computer software 
platforms providing on-line business fundraising 
services to companies, computer software platforms 
providing an on-line market for companies to list 
investment opportunities, computer software 
platforms enabling companies to sell securities to 
investors, computer software platforms enabling 
users to sell and purchase company securities, 
computer software platforms enabling crowd funding 
services; providing the temporary use of online non-
downloadable software for use in the fields of 
financial management, investment tracking, portfolio 
analysis, portfolio management, investment 
reporting, investment performance measurement, 
and account reconciliation and accounting; all 
included in class 42.

פלטפורמה כשירות המציעה פלטפורמות תוכנות מחשב 
המספקות שירותי גיוס כספים מקוונים לחברות, פלטפורמות 
תוכנות מחשב המספקות שווקים מקוונים לחברות לרשום 
הזדמנויות השקעה, פלטפורמות תוכנות מחשב המאפשרות 
לחברות למכור ניירות ערך למשקיעים, פלטפורמות תוכנות 

מחשב המאפשרים למשתמשים למכור ולרכוש ניירות ערך של 
חברות, פלטפורמות תוכנות מחשב המאפשרות שירותי מימון 
קהל; אספקת השימוש הזמני של תוכנה מקוונת שלא להורדה 
לשימוש בתחומים של ניהול פיננסי, מעקב השקעה, ניתוח 

תיקים, ניהול תיקים, דיווח השקעות, מדידת ביצועי השקעות, 
והתאמת חשבונות והנהלת חשבונות; הנכללים כולם בסוג 42.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 2630/06/2016



Trade Mark No. 264400 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s brown, red, gold 
and white as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים חום, אדום, זהב ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. 
No:4, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

(incorporated in Turkey)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates, chocolate creams, chocolate covered 
snacks, biscuits, cream-filled biscuits, and chocolate 
covered biscuits, chocolates with cocoa milk.

שוקולדים, קרמים משוקולד, חטיפים מצופים בשוקולד, 
ביסקוויטים, ביסקוויטים ממולאים בקרם, וביסקוויטים מצופים 
בשוקולד, שוקולדים עם חלב קקאו.                             

כ"ד סיון תשע"ו - 2730/06/2016



Trade Mark No. 264469 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1198833 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers.

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

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

Liechtenstein, 04/09/2013, No. 16786 ליכטנשטיין, 04/09/2013, מספר 16786

Class: 33 סוג: 33

כ"ד סיון תשע"ו - 2830/06/2016



SIZE ?

Trade Mark No. 264919 מספר סימן

Application Date 04/05/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 004332664 האיחוד האירופי מספר: 004332664

Dated 18/04/2006 (Section 16) מיום 18/04/2006 (סעיף 16) 

European Union No. 002979631 האיחוד האירופי מספר: 002979631

Dated 20/12/2004 (Section 16) מיום 20/12/2004 (סעיף 16) 

 Owners

Name: JD Sports Fashion Plc

Address: Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, Lancashire, 
BL9 8RR, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; holdalls; backpacks; rucksacks; sports bags; 
sports holdalls; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 18

תיקים; תיקי נסיעות;  תרמילי גב; תרמילים; תיקי ספורט; 
תרמילי ספורט; חלקים ואביזרים לכל הטובין האמור לעיל; 

הנכללים כולם בסוג 18                               

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; all included in class 25 הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25             
    

Class: 35 סוג: 35

The bringing together for the benefit of others of 
clothing, footwear, headgear, sporting apparatus and 
equipment to be sold online, enabling customers to 
conveniently view and purchase these goods via an 
internet webpage or webpages specialising in the 
marketing of clothing and sporting goods; the 
bringing together for the benefit of others of clothing, 
footwear, headgear, sporting apparatus and 
equipment, enabling customers to conveniently view 
and purchase these goods in a retail clothing and 
footwear outlet; all included in class 35

קיבוץ, למען אחרים, של הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, 
מכשירים וציוד ספורט למכירתם בצורה מקוונת, מה שמאפשר 
ללקוחות לצפות ולקנות בצורה נוחה את הטובין הללו באמצעות 
אתר אינטרנט או אתרי אינטרנט המתמחים בשיווק של הלבשה 
ומוצרי ספורט; קיבוץ, למען אחרים של הלבשה, הנעלה, כיסויי 
ראש, מכשירים וציוד ספורט, מה שמאפשר  ללקוחות לצפות 

ולקנות בצורה נוחה את המוצרים הללו בחנות עודפים 
קמעונאית לביגוד והנעלה; הנכללים כולם בסוג 35                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

כ"ד סיון תשע"ו - 2930/06/2016



Trade Mark No. 265226 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hazera Seeds Ltd. שם: הזרע סידס בע"מ

Address: Shenhav Lederer, Legal Department, Berurim, 
79837, Israel

כתובת : שנהב לדרר, המחלקה המשפטית, ברורים, 79837, 
ישראל

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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry grains, fruit and 
vegetables; plant seeds, plants, seedlings and other 
plants or seedlings for propagation; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; All 
included in class 31.

גרעינים פירות וירקות טריים  מהשדה, הגינה והיער, זרעים של 
צמחים, צמחים, שתילים וצמחים או שתילים אחרים לצורך 
ריבוי; פירות וירקות טריים; זרעים, צמחים טבעיים ופרחים 

הנכללים כולם בסוג 31.                                                     
                                                                

כ"ד סיון תשע"ו - 3030/06/2016



SWEET TIGER

Trade Mark No. 265227 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hazera Seeds Ltd. שם: הזרע סידס בע"מ

Address:  ,79837 ,שנהב לדרר, המחלקה המשפטית, ברורים
ישראל

כתובת : שנהב לדרר, המחלקה המשפטית, ברורים, 79837, 
ישראל

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: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry grains, fruit and 
vegetables; plant seeds, plants, seedlings and other 
plants or seedlings for propagation; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; All 
included in class 31.

 

גרעינים פירות וירקות טריים מהשדה, הגינה והיער, זרעים של 
צמחים, צמחים, שתילים וצמחים או שתילים אחרים לצורך 
ריבוי; פירות וירקות טריים; זרעים, צמחים טבעיים ופרחים 

הנכללים כולם בסוג 31 
                                                                                    

                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 3130/06/2016



AMINORENEW

Trade Mark No. 265240 מספר סימן

Application Date 20/05/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 012884771 האיחוד האירופי מספר: 012884771

Dated 19/05/2014 (Section 16) מיום 19/05/2014 (סעיף 16) 

Ownersבעלים

Name: Moroccanoil Israel Ltd. שם: שמן מרוקאי ישראל בע"מ

Address: 16 Moshe Levy st, Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' משה לוי 16, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products used in the making of perfumery, 
cosmetics, hair lotions, hair care products, 
shampoos, hair conditioner, non-medicated toilet 
preparations, preparations for the care of the skin, 
hair, scalp and body and of beauty care products; all 
included in class 1

מוצרים כימיים המשמשים בייצור של פרפומריה, קוסמטיקה, 
תחליבי שיער, מוצרי טיפוח שיער, שמפו, מרככי שיער, תכשירי 

טואלטיקה לא תרופתיים, תכשירים לטיפול בעור, שיער, 
קרקפת והגוף ושל מוצרי טיפוח; הנכללים כולם בסוג 1           
                                                                                    

                                      

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions; hair care 
products; shampoos; hair conditioners; non-
medicated toilet preparations; preparations for the 
care of the skin, hair, scalp and body; beauty care 
products; all included in class 3

סבונים; פרפומריה, קוסמטיקה, תחליבים לשיער; מוצרי טיפוח 
לשיער; שמפו; מרככי שיער; תכשירי טואלטיקה לא תרופתיים; 
תכשירים לטיפול בעור, שיער, קרקפת והגוף; מוצרי טיפוח; 

הנכללים כולם בסוג 3                                                       
                                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 3230/06/2016



STRIDER

Trade Mark No. 265402 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GIL YAKOBY שם: גילי יעקבי

Address: HARAV ASAF 2, HAIFA, Israel כתובת : הרב אסף 2, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tricycles, strollers, scooters, bicycles, structural parts 
for scooters; vehicles for children.
.

תלת אופן , עגלות, קורקינטים, אופניים, חלקים מבניים  
לקורקינטים ; כלי רכב לילדים.                                     

Class: 28 סוג: 28

Toy vehicles; toy scooters; toy tricycles; toy pedal 
cars; ride-on-toys; skateboards; scooters; roller 
skates                                                     

כלי רכב למשחק; אופנועי משחק; תלת אופן למשחק; מכונות 
דוושה למשחק; צעצועי רכיבה; סקיטבורדים (גלגשות); 

קורקינטים; מחליקים             

כ"ד סיון תשע"ו - 3330/06/2016



שי-שי
SHI-SHI

Trade Mark No. 265411 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: T - REX LTD שם: טי - רקס בע"מ

Address: Ramat Hasharon, Israel כתובת : שלום עליכם 6, רמת השרון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Gissis Steinman, Adv.

Address: 95 Rothschild St., Rishon Lezion, 75204, Israel

שם: עדי גיסיס שטינמן, עו"ד

כתובת : רחוב רוטשילד 95, ראשון לציון, 75204, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink. שירותים להספקת מזון ומשקה.                         

כ"ד סיון תשע"ו - 3430/06/2016



KUBOTA

Trade Mark No. 265461 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.                         

כ"ד סיון תשע"ו - 3530/06/2016



Trade Mark No. 265548 מספר סימן

Application Date 16/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204002 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302013004960 גרמניה מספר: 302013004960

Dated 18/03/2013 (Section 16) מיום 18/03/2013 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Plasters, materials for dressings; adhesive bands 
and adhesive tapes for medical purposes; 
compresses; first-aid boxes, filled; absorbent cotton; 
bandages for dressings; adhesive plasters; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
wounds; transdermal patches; transdermal 
therapeutic patches for the active release of agents 
via the skin by means of external forces such as 
electric current, ultrasound or chemical reaction; 
wound and healing ointment; bunion pads; medicines 
for human purposes, namely, medicines for treating 
wounds; analgesics; anaesthetics; antibiotics; 
antiseptics; sanitary preparations for medical 
purposes; alcohol for pharmaceutical or medical 
purposes; aseptic and antiseptic cotton; balms for 
medical purposes; cotton for medical purposes; 
biological preparations for medical purposes; 
chemical preparations for medical or pharmaceutical 
purposes; diagnostic preparations for medical 
purposes; haemostatic pencils; hormones for medical 
purposes; corn rings for the feet; iodine for 
pharmaceutical purposes; tincture of iodine; solvents 
for removing adhesive plasters; lotions for 
pharmaceutical purposes; narcotics; medicinal oils; 
opiates; pharmaceutical preparations for skin care; 
tinctures for medical purposes.

Class: 10 סוג: 10

Non medicated cold/hot compresses; elastic 
bandages; orthopedic articles, except orthoses; 
anatomical bandages for joints; orthopedic knee 
bandages; compression stockings and surgical 
stockings; orthopedic belts; electric belts for medical 
purposes; abdominal belts; pumps for medical 
purposes; thermometers for medical purposes; 
ambulance stretchers and draw-sheets for sick beds; 
hosiery for medical purposes; thermo-electric 
compresses for medical purposes; hernia bandages.

כ"ד סיון תשע"ו - 3630/06/2016



 Owners

Name: Dr. Ausbüttel & Co. GmbH

Address: Herdecker Str. 9-15, 58453 Witten, Germany

(Germany GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: P.O.B. 7110, Tel Aviv, 6701201, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : ת.ד. 7110, תל אביב, 6701201, ישראל

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services as well as online and 
catalogue mail order services in relation to 
pharmaceutical products, sanitary preparations, 
plasters and materials for dressings, cosmetics, 
chemists' articles as well as medical and orthopedic 
articles.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research in the fields of pharmaceutical 
products, sanitary preparations, plasters and 
materials for dressings, cosmetics, chemists' articles 
as well as medical and orthopedic devices; providing 
of technical expert opinions, including in the fields of 
pharmaceutical products, sanitary preparations, 
plasters and materials for dressings, cosmetics, 
chemists' articles as well as medical and orthopedic 
devices.

Class: 44 סוג: 44

Consultancy services in the fields of pharmaceutical 
products, sanitary preparations, plasters and 
materials for dressings, cosmetics, chemists' articles 
as well as medical and orthopedic 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)

Germany, 18/07/2013, No. 30 2013 004 960.8/05 גרמניה, 18/07/2013, מספר 960.8/05 004 2013 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 3730/06/2016



Trade Mark No. 265564 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1204187 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Motorola Trademark Holdings, LLC

Address: 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 
Chicago IL 60654, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Smart watches comprised primarily of a wristwatch 
featuring software and display screens for viewing, 
sending and receiving texts, emails, data and 
information; wrist watches; watches; cases for 
watches; timepieces; watch bands; watch straps.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86221128 ארה"ב, 14/03/2014, מספר 86221128

Class: 14 סוג: 14

כ"ד סיון תשע"ו - 3830/06/2016



Trade Mark No. 265614 מספר סימן

Application Date 02/06/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1245678 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: The Grasses of Eden Ltd. שם: עשבי קדם בע"מ

Address: D.N. Har Hevron, Moshav Carmel, 9040400, 
Israel

כתובת : ד.נ. הר חברון, כרמל יה, 9040400, ישראל

תאגיד ישראלי

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: 3 סוג: 3

Cosmetics, skincare cosmetics; toiletries; soaps, 
cakes of soap, toilet soaps; perfumery; eau de 
toilette, scented water; essential oils, oils for toilet 
purposes, oils and lotions for cosmetic purposes; 
cosmetic creams; cosmetic preparations and salts for 
the bath; shampoo; hair lotions; shaving 
preparations; nail care preparations; make-up; 
polishing preparations; dentifrices; all included in 
class 3.

מוצרי קוסמטיקה, מוצרי קוסמטיקה לטיפול בעור; תמרוקים; 
סבונים, סבונים מוצקים, סבוני טואלטיקה; פרפומריה; או דה 
טואלט, מים מבושמים; שמנים אתריים, שמני טואלטיקה, 
שמנים ותחליבים למטרות קוסמטיות, קרמים קוסמטיים; 

מוצרים קוסמטיים ומלחים לאמבט; שמפו; תחליבים לשיער; 
מוצרי גילוח; מוצרים לטיפול בציפורניים; איפור; מוצרי הברקה; 
משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.                                 
                                                                                  

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements for medical purposes; 
medicinal herbs; smelling salts, mineral water salts, 
bath salts, all for medical purposes; pharmaceutical 
preparations for skin care; pharmaceutical 
preparations for sunburn care; medicinal tea; herbal 
teas for medicinal purposes; all included in class 5.

תוספי תזונה למטרות רפואיות; עשבי מרפא; מלחי הרחה, 
מלחי מים מינרליים, מלחי אמבט, הכל למטרות רפואיות; 

תכשירי רוקחות לטיפול בעור; תכשירי רוקחות לטיפול בכוויות 
שמש; תה רפואי; תה צמחים למטרות רפואיות; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                           
                                                                                    

              

Class: 44 סוג: 44

Beauty salons; manicuring; massage; professional 
consultancy relating to hygiene and beauty services; 
all included in class 44.

מכוני יופי; מניקור; עיסוי; ייעוץ מקצועי לגבי שירותי היגיינה 
ויופי; הנכללים כולם בסוג 44.                                             

                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 3930/06/2016



TANIUM 

Trade Mark No. 265725 מספר סימן

Application Date 08/06/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tanium, Inc.

Address: 1625 Shattuck Avenue, Suite 200, Berkeley, 
94709, California, U.S.A.

a corporation of the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and manuals sold therewith; 
computer software for security and systems 
management; computer software for data collection; 
computer software for updating computer networks; 
computer software for IT organization and 
management; computer software for information 
protection; computer software for security 
management, incident response, unmanaged assets, 
patch management, continuous monitoring, network 
access control, detection and remediation of 
malware; computer software for systems 
management, asset management, file distribution, 
software metering, software license management, 
audit and compliance, configuration management; 
computer software for automatically detecting failures 
and their root causes.

 תוכנות מחשב ומדריכים למשתמש הנמכרים עמן; תוכנות 
מחשב לניהול ביטחון ומערכות; תוכנות מחשב לאיסוף נתונים; 
תוכנות מחשב לעדכון רשתות מחשבים; תוכנות מחשב לארגון 
וניהול טכנולוגיית מידע (IT); תוכנות מחשב להגנה על מידע; 
תוכנות מחשב לניהול אבטחה, תגובות לתקריות, נכסים שאינם 
מנוהלים, ניהול תיקוני תוכנה, ניטור רציף, בקרת גישה לרשת, 
זיהוי וריפוי נזקות (תוכנות זדוניות); תוכנות מחשב לניהול 
מערכות, ניהול נכסים, הפצת קבצים, מדידות תוכנה, ניהול, 
ביקורת ועמידה בתנאים של רישיונות תוכנה, ניהול תצורה; 
תוכנות מחשב לגילוי אוטומטי של כשלים ושל הגורמים 

הבסיסיים להם.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 4030/06/2016



Trade Mark No. 265751 מספר סימן

Application Date 29/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asian cuising catering company and Shipping 
Ltd

שם: חברת המטבח האסייתי הסעדה ומשלוחים בע"מ

Address: Ben Yehuda 177, Tel Aviv, Israel כתובת : בן יהודה 177, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Gross, Adv.

Address: B.S.R Tower 2, 29 Floor, 1 Ben Gurion Street, 
Bnei Brak, 5120149, Israel

שם: עמית גרוס, עו"ד

כתובת : מגדל בסר 2 , קומה 29, רח' בן גוריון 1, בני ברק, 
5120149, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Food delivery services שירותי משלוחי מזון.       

Class: 43 סוג: 43

Services for the supply of food and beverages,  
restaurants services, catering services; all included in 
class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה,  שירותי מסעדות , קייטרינג, , 
כל הנכלל בסוג מספר 43.                                                 

                        

כ"ד סיון תשע"ו - 4130/06/2016



OZAT

Trade Mark No. 265754 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ozat 2000 (1999) Ltd שם: עוזת 2000 (1999) בע"מ

Address: 7, Shikma st, P.O.B. 1028, Sderot, 8700101, 
Sapirim Industrial park., Israel

כתובת : שיקמה 7, ת.ד. 1028, שדרות, 8700101, א.ת 
ספירים., ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Abrading instruments [hand instruments]; Air pumps, 
hand-operated; Bits [hand tools]; Bit holders bits 
parts Box wrenches; Dies [hand tools]; hand-
operated Automotive repair tools; hand tools, Hand-
operated; ratchets [hand tools]; Screw wrenches; 
Socket wrenches; Socket wrenches [hand tools]; 
Torque wrenches;
Torque multipliers, hand-operated; Wrenches[hand 
tools]; Socket spanners; Reamer sockets; socket 
spanners [hand tools]; Hex wrenches; Nut wrenches.

כלי שיוף ידניים;  משאבת אויר ידנית. ביטים, מחזיקי ביטים 
חלקי ביטים. מפתח גביע, בוקסה. מקבים ידניים. כלים ידניים 
לתיקוני רכב. ידיות למפתחות גביע (בוקסות) מפתחות ברגים. 
מפתחות ברגים טבעתיים. מפתחות מומנט. מכפילי מומנט 
ידניים. מפתחות ברגים משולבים מקדדים לברגים מפתחות 

משושה זכר, (מפתחות אלן) מפתחות לאומים.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 4230/06/2016



Trade Mark No. 265910 מספר סימן

Application Date 21/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1034296 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Benelux No. 0877355 בנלוקס מספר: 0877355

Dated 02/03/2010 (Section 16) מיום 02/03/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: All Round IP B.V.

Address: Elswout 6, NL-5655 JS Eindhoven, Netherlands

(NL Besloten Vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ד סיון תשע"ו - 4330/06/2016



Trade Mark No. 265991 מספר סימן

Application Date 07/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205989 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers; recording discs; 
microchip; data carriers for anti-counterfeit systems; 
software; printers; computer software applications, 
downloadable; computer software for application and 
database integration; all the aforementioned goods 
exclusively relating to an anti-counterfeit system to 
guarantee products authenticity.

Class: 35 סוג: 35

Database services; exclusively relating to an anti-
counterfeit system to guarantee products 
authenticity.

Class: 38 סוג: 38

Providing data transmission and reception for 
identification of the authenticity of products; 
exclusively relating to an anti-counterfeit system to 
guarantee products authenticity.

Class: 40 סוג: 40

Printing services; exclusively relating to an anti-
counterfeit system to guarantee products 
authenticity.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software; 
designing of anti-counterfeit labelling system to 
guarantee products authenticity; all the 
aforementioned services exclusively relating to an 
anti-counterfeit system to guarantee products 
authenticity.

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

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

Italy, 09/08/2013, No. RM2013C004877 RM2013C004877 איטליה, 09/08/2013, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 40 סוג: 40

כ"ד סיון תשע"ו - 4430/06/2016



 Owners

Name: SIXTRUE SRL

Address: Via Pregnana, 32, I-20010 CORNAREDO (MI), 
Italy

(Italy Limited Liability Company)

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

Class: 9 סוג: 9

Microchip; data carriers for anticounterfeit systems.

Class: 42 סוג: 42

Anti-counterfeit labeling system to gaurantee products 
authenticity.

Italy, 05/02/2014, No. RM2014C000621 RM2014C000621 איטליה, 05/02/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Software; printers; computer software applications, 
downloadable; computer software for application and 
database integration.

כ"ד סיון תשע"ו - 4530/06/2016



Trade Mark No. 266209 מספר סימן

Application Date 25/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1206926 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AEterna Zentaris GmbH

Address: Weismüllerstrasse 50, 60314 Frankfurt, 
Germany

(Germany Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

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

שם: לוטי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations, in particular diagnostic 
preparations for identifying and detecting growth 
hormone deficiency.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, all of the aforesaid 
services, in particular in the field of medicine and 
diagnostics.

Class: 44 סוג: 44

Medical and veterinary services, namely for the 
diagnosis of growth hormone deficiency.

כ"ד סיון תשע"ו - 4630/06/2016



FEMILIFT

Trade Mark No. 266265 מספר סימן

Application Date 24/06/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1251830 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Alma Lasers Ltd שם: אלמה לייזרס בע"מ

Address: 14 Halamish St., Caesarea Industrial Park, 
P.O.B. 3021, Caesarea, 3088900, Israel

כתובת : רח' חלמיש 14, פארק התעשיה קיסריה, ת.ד. 3021, 
קיסריה, 3088900, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

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

שם: ארז הרכבי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, gynecological, urogynecological  
and urological apparatus and instruments; surgical 
and medical apparatus and instruments for use in 
gynecological, urogynecological,  and urological 
procedures; gynecological, urogynecological,  and 
urological medical instruments and applicators, 
namely, lasers and optical handpieces; lasers and 
laser systems for gynecology, urogynecology, and 
urology and their replacement parts and components 
belonging to this class; lasers and laser systems 
consisting of lasers and laser handpieces for surgical, 
medical, gynecological, urogynecological, urological, 
cosmetic, dermatological and aesthetic use and their 
replacement parts and components belonging to this 
class

מכשירים ומנגנונים כירורגיים, רפואיים, גינקולוגיים, 
אורוגינקולוגיים ואורולוגיים; מכשירים ומנגנונים כירורגיים 
ורפואיים לשימוש בטיפולים גינקולוגיים, אורוגינקולוגיים  

ואורולוגיים; מכשירים ומנגנונים גינקולוגיים, אורוגינקולוגיים  
ואורולוגיים,  דהיינו לייזרים וידיות אופטיות; לייזרים ומערכות 
לייזר לגניקולוגיה, אורוגינקולוגיה,  ואורולוגיה וחלקי החילוף 
והרכיבים שלהם שייכים לסוג הזה; לייזרים ומערכות לייזר 
המורכבים מלייזרים וידיות לייזר לשימוש כירורגי, רפואי, 
גינקולוגית, אורוגינקולוגית, אורולוגית, קוסמטי, דרמטולוגי  
ואסתטי וחלקי החילוף והרכיבים שלהם השייכים לסוג הזה

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 44 סוג: 44

Medical services; medical services in the field of 
laser gynecological and urogynecological surgery; 
surgical services; laser treatment for medical 
purposes; providing information related to medical 
laser treatment; gynecological services; 
urogynecological services;  urological services; laser 
treatment for gynecological, urogynecological, and 
urological purposes; laser gynecology services; laser 
urogynecology services; laser urology services; 
providing information related to laser gynecology, 
urogynecology and urology    

שירותים רפואיים; שירותים רפואיים בתחום ניתוח גינקולוגי 
ואורוגינקולוגי בלייזר; שירותים כירורגיים; טיפולי לייזר למטרות 

רפואיות; מתן מידע הקשור לטיפול בלייזר רפואי; שירותי 
גינקולוגיה; שירותי אורוגינקולוגיה; שירותי אורולוגיה; טיפול 

בלייזר למטרות גינקולוגיות, אורוגינקולוגיות ואורולוגיות; שירותי 
גינקולוגיה בלייזר; שירותי אורוגינקולוגיה בלייזר;

שירותי אורולוגיה בלייזר; מתן מידע הקשור לגניקולוגיה, 
אורוגינקולוגיה ואורולוגיה בלייזר

                                                                                     
                                                                                    

                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 4730/06/2016



Trade Mark No. 266325 מספר סימן

Application Date 04/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1207217 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2057361 ארה"ב מספר: 2057361

Dated 29/04/1997 (Section 16) מיום 29/04/1997 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Decalcifying and descaling preparations for 
decalcifying, descaling and cleaning domestic and 
commercial brewing machines

Class: 7 סוג: 7

Electric food blenders, electric milk frothers; 
machines for the production of cold water, soda, still, 
carbonated and sparkling beverages.

Class: 9 סוג: 9

Magnetically encoded electronic debit and stored-
value cards for use in retail stores and on e-
commerce sites.

Class: 11 סוג: 11

Water filtration and purification units and replacement 
cartridges and filters therefor; coffee brewing 
machines for domestic and commercial use.

Class: 21 סוג: 21

Food storage containers for domestic and 
commercial use; carafes.

Class: 30 סוג: 30

Coffee and tea sold in single-serving containers for 
use in coffee and tea brewing machines; coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee

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.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring coffee, 
espresso, tea, cocoa and artificial coffee, coffee, 
espresso, tea, cocoa and artificial coffee sold in 
single-serving or portion-controlled containers for use 
in domestic and commercial brewing machines, 
brewing machines for domestic and commercial use

כ"ד סיון תשע"ו - 4830/06/2016



 Owners

Name: Keurig Green Mountain, Inc.

Address: 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

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

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, issuing debit and stored 
value cards for use in retail stores and on e-
commerce sites.

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

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

U.S.A., 10/09/2013, No. 86060438 ארה"ב, 10/09/2013, מספר 86060438

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

כ"ד סיון תשע"ו - 4930/06/2016



Trade Mark No. 266328 מספר סימן

Application Date 27/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1207235 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Abrasives; amber [perfume]; scale removing 
preparations for household purposes; antistatic 
preparations for household purposes; aromatics 
[essential oils]; air fragrancing preparations; 
flavourings for cakes [essential oils]; flavorings 
[flavourings] for beverages [essential oils]; breath 
freshening sprays; canned pressurized air for 
cleaning and dusting purposes; balms other than for 
medical purposes; lip glosses; polishing stones; 
abrasive paper; emery paper; polishing paper; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; shoe polish; 
cobblers' wax; cotton wool for cosmetic purposes; 
sachets for perfuming linen; drying agents for 
dishwashing machines; adhesives for cosmetic 
purposes; scented water; javelle water; lavender 
water; toilet water; laundry wax; parquet floor wax; 
non-slipping wax for floors; depilatory wax; mustache 
wax; tailors' wax; polish for furniture and flooring; 
shoemakers' wax; polishing wax; massage gels other 
than for medical purposes; heliotropine; dental 
bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants for 
pets; deodorants for human beings or for animals; 
scented wood; perfumes; non-slipping liquids for 
floors; windshield cleaning liquids; greases for 
cosmetic purposes; volcanic ash for cleaning; 
toiletries; perfumery; decorative transfers for 
cosmetic purposes; ionone [perfumery]; shaving 
stones [astringents]; smoothing stones; eyebrow 
pencils; cosmetic pencils; silicon carbide [abrasive]; 
carbides of metal [abrasives]; alum stones 
[astringents]; tripoli stone for polishing; adhesives for 
affixing false eyelashes; adhesives for affixing false 
hair; quillaia bark for washing; corundum [abrasive]; 
beard dyes; colorants for toilet purposes; cosmetic 
dyes; laundry starch; laundry glaze; shoe cream; 
creams for leather; polishing creams; cosmetic 
creams; skin whitening creams; polishing rouge; 
incense; hair spray; nail polish; hair lotions; lotions for 
cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty 
masks; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic 
purposes; oils for toilet purposes; essential oils; 
essential oils of cedarwood; essential oils of lemon; 
essential oils of citron; oils for cleaning purposes; 
bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; 
almond oil; rose oil; oil of turpentine for degreasing; 
whiting; cleaning chalk; almond milk for cosmetic 
purposes; cleansing milk for toilet purposes; musk 
[perfumery]; soap; disinfectant soap; deodorant soap; 
shaving soap; soap for brightening textile; cakes of 
toilet soap; medicated soap; antiperspirant soap; 
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soap for foot perspiration; almond soap; mint for 
perfumery; cosmetic kits; emery; nail art stickers; 
false nails; eau de Cologne; bases for flower 
perfumes; cotton sticks for cosmetic purposes; joss 
sticks; pastes for razor strops; pumice stone; 
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; breath 
freshening strips; abrasive cloth; glass cloth; lipsticks; 
pomades for cosmetic purposes; shaving 
preparations; cosmetic preparations for baths; hair 
waving preparations; laundry soaking preparations; 
grinding preparations; douching preparations for 
personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; 
smoothing preparations [starching]; color-removing 
preparations; leather bleaching preparations; 
polishing preparations; denture polishes; mouth 
washes, not for medical purposes; cosmetic 
preparations for slimming purposes; starch glaze for 
laundry purposes; furbishing preparations; fabric 
softeners for laundry use; laundry bleach; dry-
cleaning preparations; paint stripping preparations; 
lacquer-removing preparations; make-up removing 
preparations; floor wax removers [scouring 
preparations]; varnish-removing preparations; rust 
removing preparations; nail care preparations; 
cleaning preparations; preparations for cleaning 
dentures; wallpaper cleaning preparations; 
preparations for unblocking drain pipes; laundry 
preparations; aloe vera preparations for cosmetic 
purposes; sunscreen preparations; color- colour- 
brightening chemicals for household purposes 
[laundry]; shining preparations [polish]; make-up 
powder; diamantine [abrasive]; stain removers; 
scouring solutions; false eyelashes; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; safrol; laundry 
blueing; turpentine, for degreasing; potpourris 
[fragrances]; bleaching soda; washing soda, for 
cleaning; bath salts, not for medical purposes; 
bleaching salts; fumigation preparations [perfumes]; 
preservatives for leather [polishes]; ammonia [volatile 
alkali] [detergent]; astringents for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-
tanning preparations [cosmetics]; hair dyes; 
neutralizers for permanent waving; preparations to 
make the leaves of plants shiny; cosmetic 
preparations for eyelashes; depilatory preparations; 
cosmetic preparations for skin care; shoe wax; 
cosmetics; cosmetics for animals; mascara; 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; degreasers 
other than for use in manufacturing processes; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic 
purposes; antiperspirants [toiletries]; talcum powder, 
for toilet use; terpenes [essential oils]; emery cloth; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
henna [cosmetic dye]; shampoos; shampoos for pets; 
dry shampoos; sandpaper; soda lye; extracts of 
flowers [perfumes]; ethereal essences; badian 
essence; mint essence [essential oil].
Class: 10 סוג: 10

Blood testing apparatus; anaesthetic apparatus; 
galvanic therapeutic appliances; apparatus for 
artificial respiration; apparatus for the treatment of 
deafness; testing apparatus for medical purposes; 
physical exercise apparatus, for medical purposes; 
body rehabilitation apparatus for medical purposes; 
dental apparatus and instruments; surgical apparatus 
and instruments; resuscitation apparatus; dental 
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apparatus, electric; physiotherapy apparatus; bed 
vibrators; hot air therapeutic apparatus; diagnostic 
apparatus for medical purposes; traction apparatus 
for medical purposes; radiotherapy apparatus; 
microdermabrasion apparatus; fumigation apparatus 
for medical purposes; apparatus and installations for 
the production of X-rays, for medical purposes; 
radiological apparatus for medical purposes; X-ray 
apparatus for medical purposes; hearing aids for the 
deaf; trusses; maternity belts; bandages, elastic; 
cupping glasses; dental burs; feeding bottles; air 
cushions for medical purposes; hot air vibrators for 
medical purposes; vibromassage apparatus; 
gastroscopes; hemocytometers; surgical sponges; 
defibrillators; dialyzers; containers especially made 
for medical waste; clips, surgical; mirrors for dentists; 
mirrors for surgeons; probes for medical purposes; 
urethral probes; artificial teeth; acupuncture needles; 
suture needles; needles for medical purposes; 
surgical implants [artificial materials]; inhalers; 
injectors for medical purposes; incubators for medical 
purposes; incubators for babies; obstetric apparatus; 
obstetric apparatus for cattle; electric acupuncture 
instruments; cutlery [surgical]; insufflators; cannulae; 
droppers for medical purposes; dropper bottles for 
medical purposes; heart pacemakers; catheters; 
catgut; draw-sheets for sick beds; enema apparatus 
for medical purposes; artificial skin for surgical 
purposes; teething rings; compressors [surgical]; 
thermo-electric compresses [surgery]; abdominal 
corsets; corsets for medical purposes; crutches; 
dentists' armchairs; armchairs for medical or dental 
purposes; beds, specially made for medical 
purposes; feeding bottle valves; love dolls [sex dolls]; 
lasers for medical purposes; lamps for medical 
purposes; quartz lamps for medical purposes; 
ultraviolet ray lamps for medical purposes; lancets; 
lenses [intraocular prostheses] for surgical 
implantation; spoons for administering medicine; 
masks for use by medical personnel; anaesthetic 
masks; childbirth mattresses; air mattresses, for 
medical purposes; hydrostatic [water] beds for 
medical purposes; furniture especially made for 
medical purposes; water bags for medical purposes; 
douche bags; breast pumps; urinals [vessels]; knee 
bandages, orthopedic; tips for crutches for invalids; 
finger guards for medical purposes; medical 
guidewires; pumps for medical purposes; thread, 
surgical; knives for surgical purposes; scissors for 
surgery; ambulance stretchers; stretchers, wheeled; 
boots for medical purposes; orthopedic footwear; 
clothing especially for operating rooms; blankets, 
electric, for medical purposes; supports for flat feet; 
ophthalmometers; ophthalmoscopes; slings 
[supporting bandages]; gloves for massage; gloves 
for medical purposes; pessaries; saws for surgical 
purposes; ear picks; spittoons for medical purposes; 
plaster bandages for orthopedic purposes; supportive 
bandages; suspensory bandages; orthopaedic 
[orthopedic] soles; abdominal pads; cushions for 
medical purposes; pads [pouches] for preventing 
pressure sores on patient bodies; air pillows for 
medical purposes; soporific pillows for insomnia; 
heating cushions [pads], electric, for medical 
purposes; abdominal belts; galvanic belts for medical 
purposes; hypogastric belts; belts for medical 
purposes; orthopaedic [orthopedic] belts; umbilical 
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belts; belts, electric, for medical purposes; condoms; 
aerosol dispensers for medical purposes; 
sphygmomanometers; pulse meters; esthetic 
massage apparatus; massage apparatus; veterinary 
apparatus and instruments; medical apparatus and 
instruments; urological apparatus and instruments; 
orthodontic appliances; nursing appliances; brushes 
for cleaning body cavities; invalids' hoists; appliances 
for washing body cavities; corn knives; incontinence 
sheets; sterile sheets, surgical; surgical drapes; hair 
prostheses; artificial eyes; artificial breasts; dentures; 
artificial limbs; artificial jaws; ice bags for medical 
purposes; vaporizers for medical purposes; bougies 
[surgery]; X-ray photographs for medical purposes; 
respirators for artificial respiration; strait jackets; 
scalpels; tongue scrapers; babies' pacifiers [teats]; 
feeding bottle teats; receptacles for applying 
medicines; spirometers [medical apparatus]; vaginal 
syringes; hearing protectors; contraceptives, non-
chemical; stents; stethoscopes; operating tables; 
commode chairs; basins for medical purposes; bed 
pans; instrument cases for use by doctors; arch 
supports for footwear; ear plugs [ear protection 
devices]; thermal packs for first aid purposes; 
thermometers for medical purposes; trocars; 
drainage tubes for medical purposes; X-ray tubes for 
medical purposes; radium tubes for medical 
purposes; ear trumpets; balling guns; protection 
devices against X-rays, for medical purposes; filters 
for ultraviolet rays, for medical purposes; cases fitted 
for medical instruments; elastic stockings for surgical 
purposes; stockings for varices; splints, surgical; 
syringes for injections; syringes for medical purposes; 
hypodermic syringes; uterine syringes; urethral 
syringes; pins for artificial teeth; forceps; castrating 
pincers; radiology screens for medical purposes; 
electrodes for medical use; electrocardiographs; 
ultrasonic massage apparatus.
Class: 21 סוג: 21

Autoclaves [pressure cookers], non-electric; indoor 
aquaria; buckets; china ornaments; dishes; paper 
plates; vegetable dishes; saucers; mugs; candy 
boxes; bottles; demijohns; busts of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; vases; epergnes; fruit 
cups; bird baths; baby baths, portable; plungers for 
clearing blocked drains; waffle irons, non-electric; 
coolers [ice pails]; buckets made of woven fabrics; 
whisks, non-electric, for household purposes; cooking 
skewers of metal; towel rails and rings; clothing 
stretchers; hair for brushes; funnels; carpet beaters 
[hand instruments]; signboards of porcelain or glass; 
candle extinguishers; flower pots; chamber pots; 
glue-pots; cruets; decanters; large-toothed combs for 
the hair; combs for animals; tea cosies; abrasive 
sponges for scrubbing the skin; sponges for 
household purposes; toilet sponges; deodorising 
apparatus for personal use; sponge holders; 
toothpick holders; soap holders; napkin holders; 
holders for flowers and plants [flower arranging]; 
shaving brush stands; toilet paper holders; soap 
dispensers; ironing boards; cutting boards for the 
kitchen; bread boards; washing boards; strainers; 
smoke absorbers for household purposes; containers 
for household or kitchen use; kitchen containers; 
glass jars [carboys]; heat-insulated containers; heat 
insulated containers for beverages; thermally 
insulated containers for food; glass flasks 
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[containers]; frying pans; closures for pot lids; 
chamois leather for cleaning; toothpicks; ceramics for 
household purposes; majolica; works of art of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass; brush 
goods; cleaning instruments, hand-operated; 
cabarets [trays]; stew-pans; covers, not of paper, for 
flower pots; shaving brushes; cages for household 
pets; baking mats; polishing leather; hot pots, not 
electrically heated; glass bulbs [receptacles]; boot 
trees [stretchers]; shoe trees [stretchers]; napkin 
rings; poultry rings; rings for birds; piggy banks; 
bread baskets, domestic; baskets for domestic use; 
waste paper baskets; feeding troughs; mangers for 
animals; lunch boxes; cookie jars; tea caddies; 
washtubs; earthenware saucepans; mess-tins; 
cauldrons; coffee percolators, non-electric; 
coffeepots, non-electric; coffee grinders, hand-
operated; fused silica [semi-worked product], other 
than for building; beer mugs; tankards; rat traps; pot 
lids; aquarium hoods; butter-dish covers; dish covers; 
cheese-dish covers; buttonhooks; pitchers; perfume 
burners; non-electric portable coldboxes; watering 
cans; insect traps; mixing spoons [kitchen utensils]; 
basting spoons, for kitchen use; scoops [tableware]; 
pie servers; spatulas [kitchen utensils]; butter dishes; 
material for brush-making; polishing materials for 
making shiny, except preparations, paper and stone; 
noodle machines, hand-operated; polishing 
apparatus and machines, for household purposes, 
non-electric; pepper mills, hand-operated; mills for 
domestic purposes, hand-operated; feather-dusters; 
brooms; isothermic bags; confectioners' decorating 
bags [pastry bags]; bowls [basins]; mosaics of glass, 
not for building; saucepan scourers of metal; soap 
boxes; mouse traps; cooking pot sets; nozzles for 
watering cans; spouts; nozzles for watering hoses; 
fitted picnic baskets, including dishes; toilet cases; 
floss for dental purposes; fiberglass thread, not for 
textile use; cookie [biscuit] cutters; pastry cutters; 
sprinklers; syringes for watering flowers and plants; 
cotton waste for cleaning; wool waste for cleaning; 
cleaning tow; chopsticks; cocktail stirrers; pepper 
pots; gloves for household purposes; polishing 
gloves; gardening gloves; plates to prevent milk 
boiling over; trays for domestic purposes; trays for 
domestic purposes, of paper; lazy susans; heaters 
for feeding bottles, non-electric; candelabra 
[candlesticks]; trivets [table utensils]; coasters, not of 
paper and other than table linen; menu card holders; 
knife rests for the table; flat-iron stands; egg cups; 
grill supports; abrasive pads for kitchen purposes; 
scouring pads; drinking troughs; powdered glass for 
decoration; pottery; pots; cooking pots; painted 
glassware; tableware, other than knives, forks and 
spoons; porcelain ware; earthenware; crystal 
[glassware]; cosmetic utensils; toilet utensils; trouser 
presses; cruet sets for oil and vinegar; make-up 
removing appliances; spice sets; apparatus for wax-
polishing, non-electric; bottle openers; glove 
stretchers; boot jacks; crumb trays; tie presses; 
clothes-pegs; glass stoppers; powder compacts; 
perfume vaporizers; powder puffs; dusting apparatus, 
non-electric; toilet paper dispensers; combs; electric 
combs; grills [cooking utensils]; sifters [household 
utensils]; drinking horns; shoe horns; candle rings; 
salad bowls; sugar bowls; beaters, non-electric; 
services [dishes]; coffee services [tableware]; liqueur 
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sets; tea services [tableware]; sieves [household 
utensils]; cinder sifters [household utensils]; tea 
strainers; pipettes [wine-tasters]; siphons for 
carbonated water; rolling pins, domestic; steel wool 
for cleaning; currycombs; blenders, non-electric, for 
household purposes; fruit presses, non-electric, for 
household purposes; drinking straws; salt cellars; 
drinking vessels; vessels of metal for making ices 
and iced drinks; refrigerating bottles; cups of paper or 
plastic; glasses [receptacles]; drinking glasses; 
statues of porcelain, ceramic, earthenware or glass; 
figurines [statuettes] of porcelain, ceramic, 
earthenware or glass; glass for vehicle windows 
[semi-finished product]; plate glass [raw material]; 
opal glass; opaline glass; glass incorporating fine 
electrical conductors; enamelled glass; glass, 
unworked or semi-worked, except building glass; 
glass wool other than for insulation; vitreous silica 
fibers [fibres], not for textile use; fiberglass other than 
for insulation or textile use; soup bowls; drying racks 
for washing; basins [receptacles]; table plates; 
disposable table plates; graters for kitchen use; 
insulating flasks; indoor terrariums [plant cultivation]; 
indoor terrariums [vivariums]; cloth for washing floors; 
cloths for cleaning; dusting cloths [rags]; furniture 
dusters; litter boxes [trays] for pets; urns; aerosol 
dispensers, not for medical purposes; wax-polishing 
appliances, non-electric, for shoes; water apparatus 
for cleaning teeth and gums; electric devices for 
attracting and killing insects; watering devices; 
utensils for household purposes; kitchen utensils; 
cooking utensils, non-electric; strainers for household 
purposes; coffee filters, non-electric; flasks; drinking 
flasks for travellers; molds [kitchen utensils]; cake 
molds [moulds]; ice cube molds [moulds]; cookery 
molds [moulds]; deep fryers, non-electric; comb 
cases; bread bins; fly swatters; teapots; kettles, non-
electric; cups; garlic presses [kitchen utensils]; 
ironing board covers, shaped; tea infusers; glass 
bowls; mops; mop wringers; corkscrews; animal 
bristles [brushware]; pig bristles; dishwashing 
brushes; brushes for cleaning tanks and containers; 
lamp-glass brushes; horse brushes; scrubbing 
brushes; toothbrushes; toothbrushes, electric; carpet 
sweepers; brushes for footwear; tar-brushes, long 
handled; toilet brushes; electric brushes, except parts 
of machines; brushes; eyebrow brushes; nail 
brushes; nest eggs, artificial; boxes for dispensing 
paper towels; trash cans; window-boxes; boxes of 
glass.
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Class: 35 סוג: 35

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

Name: LOUTRON SERVICES LIMITED

Address: Geneva Places, Waterfront Drive,P.O. Box 
3469, Road Town, TORTOLA, Virgin Islands

(VG Limited Company)

Class: 44 סוג: 44

Public baths for hygiene purposes; turkish baths; 
hospitals; rehabilitation for substance abuse patients; 
landscape design; convalescent homes; nursing 
homes; wreath making; hair implantation; pharmacy 
advice; aromatherapy services; speech therapy 
services; manicuring; chiropractics; massage; 
horticulture; artificial insemination services; 
hairdressing salons; midwife services; veterinary 
assistance; dentistry; medical assistance; tree 
planting for carbon offsetting purposes; medical 
equipment rental; rental of sanitation facilities; 
farming equipment rental; aerial and surface 
spreading of fertilizers and other agricultural 
chemicals; animal breeding; gardening; landscape 
gardening; beauty salons; sanatoriums; blood bank 
services; health care; health counselling; flower 
arranging; tattooing; vermin exterminating for 
agriculture, horticulture and forestry; weed killing; 
health spa services; aquaculture services; visagists' 
services; medical clinic services; alternative medicine 
services; opticians' services; plant nurseries; in vitro 
fertilization services; services of a psychologist; 
sauna services; solarium services; telemedicine 
services; therapy services; pharmacists' services to 
make up prescriptions; nursing, medical; lawn care; 
animal grooming; pet grooming; physical therapy; 
plastic surgery; tree surgery; hospices; health 
centers; beauticians' services; beauty treatment 
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, 25/11/2013, No. 2013740561 רוסיה, 25/11/2013, מספר 2013740561

Class: 3 סוג: 3

Class: 10 סוג: 10

Class: 21 סוג: 21

Class: 35 סוג: 35

Class: 44 סוג: 44
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Trade Mark No. 266350 מספר סימן

Application Date 22/06/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1207407 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JINAN SHENGQUAN GROUP SHARE-
HOLDING CO., LTD.

Address: Diao Zhen Industrial & Economic District, Zhang 
Qiu, Shan Dong, People's Republic of China

(China Share-Holding Co., Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesives for industrial purposes; phenolic resins; 
urea formaldehyde resins; resins (synthetic), 
unprocessed; binding substances (foundry); cement 
(metallurgy);  polyurethanes; no-bake furan resins; 
cold box resins.
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Trade Mark No. 266387 מספר סימן

Application Date 06/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1207846 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WENLING HENGFA AIRCONDITION 
COMPONENTS CO., LTD.

Address: No.228 Houcang Road,Zeguo, Wenling, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Valves [parts of machines]; clack valves [parts of 
machines]; pressure valves [parts of machines];  
hydraulic controls for machines, motors and engines; 
pneumatic controls for machines, motors and 
engines; hydraulic pressure valves; pressure 
regulating valves; compressors [machines].
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POH

Trade Mark No. 266438 מספר סימן

Application Date 07/07/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Oral Health Products, Inc.

Address: 6810 E. 40th St.,, TUSLA, OK, U.S.A.

(Oklahoma Corporation)

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: 5 סוג: 5

Plaque disclosing wafers [and plaque disclosing gel. טבליה לחשיפת פלאק וג'ל לחשיפת פלאק.                           
            

Class: 10 סוג: 10

Mouth mirrors, oral water sprayers,  and equilibration 
ribbon

מראות פה, ספריי מים אוראלי ורצועת איזון.                         
                  

Class: 21 סוג: 21

Non-electric toothbrushes, dental floss.     .מברשות שיניים שאינן אלקטרוניות, חוט דנטלי
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Trade Mark No. 266499 מספר סימן

Application Date 15/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1207900 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The image of the bottle is not a part of the mark. The 
mark is composed of the label as it appears on the 
bottle

 Owners

Name: Amidel Sàrl

Address: c/o Multifiduciaire Fribourg SA,,Rue Faucigny 5, 
CH-1700 Fribourg, Switzerland

(Suisse Société à responsabilité limitée (SARL))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); spirits; vodka.

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

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

Switzerland, 25/04/2014, No. 658498 שוויץ, 25/04/2014, מספר 658498

Class: 33 סוג: 33

כ"ד סיון תשע"ו - 6130/06/2016



Trade Mark No. 266527 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1208240 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et 
hommes BFEG

Address: Schwarztorstrasse 51, CH-3003 Berne, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; detective agencies; baby 
sitting; escorting in society (chaperoning), mediation; 
marriage agencies, dating clubs; horoscope casting; 
undertaking, cremation, organization of religious 
meetings; clothing rental.

כ"ד סיון תשע"ו - 6230/06/2016



Trade Mark No. 266534 מספר סימן

Application Date 07/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1208332 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal fittings for buildings or furniture, in particular for 
doors, gates, windows and other openings in building 
exteriors and interiors; metal finishing profiles for 
doors; mechanical or magnetic devices made of 
metal for lowerable joints for doors and gates.

Class: 11 סוג: 11

Room ventilation devices, in particular ventilation 
devices for active and passive ventilation integrated 
in doors, gates, windows and other openings in 
building exteriors and interiors.

Class: 17 סוג: 17

Seals for doors, gates, windows and other openings 
in building exteriors and interiors; plastic seal packing 
for doors, gates, windows and other openings in 
building exteriors and interiors; joints to be sanded; 
joints to be brushed; joints to be glued.

Class: 19 סוג: 19

Reinforcing materials, not of metal, for building, in 
particular for doors, gates, windows and other 
openings in building exteriors and interiors; finishing 
profiles for doors not made of metal; mechanical 
devices for lowerable joints for doors and gates not 
made of metal.

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

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

Switzerland, 09/08/2013, No. 654169 שוויץ, 09/08/2013, מספר 654169

Class: 6 סוג: 6

Class: 11 סוג: 11

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

כ"ד סיון תשע"ו - 6330/06/2016



 Owners

Name: Planet GDZ AG

Address: Neustadtstrasse 2, CH-8317 Tagelswangen, 
Switzerland

(Aktiengesellschaft)

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

כ"ד סיון תשע"ו - 6430/06/2016



Trade Mark No. 266540 מספר סימן

Application Date 15/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1208401 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Amidel Sàrl

Address: c/o Multifiduciaire Fribourg SA,,Rue Faucigny 5, 
CH-1700 Fribourg, Switzerland

(Suisse Société à responsabilité limitée (SARL))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); spirits.

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

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

Switzerland, 08/04/2014, No. 658022 שוויץ, 08/04/2014, מספר 658022

Class: 33 סוג: 33

כ"ד סיון תשע"ו - 6530/06/2016



Trade Mark No. 266579 מספר סימן

Application Date 29/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1158664 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Building materials of metal; transportable buildings of 
metal; fastening material of metal; facings of metal; 
sun shades of metal; window shutters of metal; 
jalousies (blinds) of metal; vertical jalousies (blinds) 
of metal; roller blinds and roller shutters of metal; 
external venetian blinds of metal; awning 
constructions, included in this class; vertical awning 
constructions, included in this class; facade awning 
constructions, included in this class; drop arm awning 
constructions, included in this class; conservatory 
awning constructions, included in this class; basket 
awning constructions, included in this class; folding 
arm awning constructions, included in this class; 
markisolette constructions, included in this class; 
insect screens, included in this class; insect screens 
of metal; metallic pipes and tubes; metal sheets; 
fences of metal; girders of metal; partitions of metal; 
steel pipes, tubes and masts; ducts of metal for 
ventilating and air conditioning installations; windows, 
window fittings, window frames and window shutters 
of metal; roof coverings, roof tiles and roof gutters of 
metal.

Class: 19 סוג: 19

Building materials, pipes for building purposes, 
transportable buildings, masts, windows, skylights 
(roof windows), window frames, window shutters, 
jalousies (blinds), vertical jalousies (blinds), roller 
blinds, roller shutters, spring roller blinds, sun 
shades; non-metallic exterior sun jalousies (blinds); 
exterior pleated blinds (non-metallic); awning 
constructions, roller shutter casings, facings, insect 
screens, floors, roof coverings, roof tiles and roof 
gutters, transportable greenhouse frames and 
greenhouses, all the afore-mentioned goods not 
made of metal; window glass (except glass for 
vehicle windows); insulating glass for building 
purposes; roofs for terraces; wood paneling.

Class: 22 סוג: 22

Awnings; sails; canvas tarpaulins; canvas 
constructions, namely sun sails.

כ"ד סיון תשע"ו - 6630/06/2016



 Owners

Name: WAREMA Renkhoff SE

Address: Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2, 97828 
Marktheidenfeld, Germany

(Germany SE)

Class: 37 סוג: 37

Facility management or infrastructural building 
management, namely repair, maintenance , including 
the supply installations permanently connected 
therewith, in particular heating and power systems; 
installation and repair of burglar alarm systems, 
heating systems, sun protection installations, air 
conditioning installations; mounting of assemblies for 
others.

כ"ד סיון תשע"ו - 6730/06/2016



Trade Mark No. 266581 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1171161 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LACATONI DESPORTOS, LDA.

Address: Rua da Quintã, Lotes 1, 2 E 3, P-4700-023 
Frossos, Braga, Portugal

(Portugal Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear for sports.

כ"ד סיון תשע"ו - 6830/06/2016



Trade Mark No. 266582 מספר סימן

Application Date 01/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1171444 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; non-metal materials 
and goods for the construction, maintenance, repair 
and renovation of buildings, civil engineering, roads 
and other circulation and traffic routes and surfaces 
and for all public works; cement; lime and other 
hydraulic binders; mortars; concrete; ready to use 
concrete; dry mortars; aggregates; boards of plasters 
for partition walls, linings, furnishing, ceilings and 
screeds; plaster for building for interior coatings; 
special plasters, coatings, coatings for facings, 
coatings for floor smoothing, bituminous coatings and 
binding agents for road construction, tars; wall 
coverings (building); linings and cladding (building); 
cladding (building); profiles, fixtures, frameworks and 
chassis for building.

Class: 37 סוג: 37

Services for construction, repair, maintenance, 
restoration and renovation of buildings, civil 
engineering, highways and bridges and other areas 
of circulation and traffic, earthmoving, ducting and all 
public works; demolition of buildings; quarrying; 
mining extraction; information services in the field of 
sustainable building, building techniques, respect for 
the environment and energy saving in the field of 
building materials.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials, namely processing of waste 
derived from building (conversion); custom 
assembling of materials for others; information on 
treatment and recycling of materials for building.

Class: 42 סוג: 42

Engineers' services, professional studies and 
consultations in the field of building construction, civil 
engineering works, highways and bridges and all 
public works; material testing, laboratories for studies 
and industrial analysis and research services for 
developing and perfecting new materials for building; 
construction drafting, architecture, technical project 
studies; professional consulting services, industrial 
analysis and research services in the field of town 
planning, sustainable construction, construction 
techniques, respect for the environment and energy 
saving regarding building materials.

כ"ד סיון תשע"ו - 6930/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Green: "(Pantone 
340C)". as shown in the mark.

 Owners

Name: LAFARGE

Address: 61 rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS, 
France

Société Anonyme

כ"ד סיון תשע"ו - 7030/06/2016



מובילאיי

Trade Mark No. 266665 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mobileye Vision Technologies Ltd  שם: מובילאיי טכנולוגיות ראייה בע"מ

Address: 13 Hartom St., P.O.B. 45157, Jerusalem, 
9777513, ISRAEL, Israel

כתובת : הרטום 13, ת.ד. 45157, ירושלים, 9777513, ישראל

כן

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic system in the nature of camera and vision 
module for providing assistance while driving; 
computer hardware and software for monitoring and 
providing warning and assistance while driving and 
navigating motor vehicles; electronic chip serving as 
a vision processor for electronic systems in the 
nature of a camera and vision module for providing 
assistance while driving such as forward collision 
warning, side collision warning, lane departure 
warning, headway monitoring and warning, 
pedestrian detection, traffic sign recognition, high 
beam control and other automotive applications, 
together with instructional manuals sold therewith as 
a unit.

מערכת אלקטרונית מסוג מצלמה ומודול חזותי למתן סיוע בעת 
נהיגה; חומרה ותוכנה ממוחשבים לניטור ומתן התראה וסיוע 
בזמן נהיגה וניווט כלי רכב; שבב אלקטרוני המשמש כמעבד 
חזותי עבור מערכות אלקטרוניות מסוג מצלמה ומודול חזותי 
לשם מתן סיוע בזמן נהיגה כגון התרעה מפני התנגשות 

חזיתית, התרעה מפני התנגשות צידית, התרעה מפני סטיה 
מנתיב נסיעה, ניטור והתרעה מפני אי שמירת מרחק, זיהוי 

הולכי רגל, זיהוי תמרורים, שליטה על אורות גבוהים ויישומים 
אחרים לכלי רכב, יחד גם מדריכי הוראות למשתמש המשווקים 
כיחידה אחת.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ד סיון תשע"ו - 7130/06/2016



Trade Mark No. 266713 מספר סימן

Application Date 15/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209019 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Fissman BioEcolistik"

Address: str. 1, d. 11, 1-y Magistralny tupik, RU-123290 
Moscow, Russian Federation

(RU Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Table forks; sharpening instruments; ladles for wine; 
spoons; cheese slicers, non-electric; egg slicers, non-
electric; pizza cutters, non-electric; scaling knives; 
can openers, non-electric; knives; scissors; vegetable 
slicers; table cutlery [knives, forks and spoons]; silver 
plate [knives, forks and spoons].

Class: 21 סוג: 21

Dishes; vases; cruets; cutting boards for the kitchen; 
containers for household or kitchen use; heat-
insulated containers for beverages; thermally 
insulated containers for food; stew-pans; bread 
baskets, domestic; cauldrons; dish covers; pitchers; 
basting spoons, for kitchen use; mixing spoons 
[kitchen utensils]; bowls [basins]; cooking pot sets; 
trays for domestic purposes; pots; cooking pots; 
pressure cookers [autoclaves], non-electric; 
tableware, other than knives, forks and spoons; hot 
pots, not electrically heated; kitchen utensils; cooking 
utensils, non-electric; molds [kitchen utensils]; cake 
molds [moulds]; ice cube molds [moulds]; cookery 
molds [moulds]; deep fryers, non-electric; teapots; 
kettles, non-electric; frying pans.

כ"ד סיון תשע"ו - 7230/06/2016



Trade Mark No. 266735 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209246 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 35 סוג: 35

Importation and exportation of alcoholic beverages; 
retail and wholesale services with alcoholic 
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)

Liechtenstein, 31/01/2014, No. 2014-89 ליכטנשטיין, 31/01/2014, מספר 2014-89

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

כ"ד סיון תשע"ו - 7330/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Brown, bordeaux, 
red, beige, white and grey. as shown in the mark.

 Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Establishment)

כ"ד סיון תשע"ו - 7430/06/2016



Trade Mark No. 266736 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209247 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 35 סוג: 35

Importation and exportation of alcoholic beverages; 
retail and wholesale services with alcoholic 
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)

Liechtenstein, 31/01/2014, No. 2014-92 ליכטנשטיין, 31/01/2014, מספר 2014-92

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

כ"ד סיון תשע"ו - 7530/06/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Establishment)

כ"ד סיון תשע"ו - 7630/06/2016



Trade Mark No. 266751 מספר סימן

Application Date 20/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209370 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1606478 אוסטרליה מספר: 1606478

Dated 17/02/2014 (Section 16) מיום 17/02/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical support and compression clothing in this 
class.

Class: 25 סוג: 25

Men's and women's clothing, footwear, headgear 
including swimwear, running wear, cycling wear, 
sportswear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/02/2014, No. 1606478 אוסטרליה, 17/02/2014, מספר 1606478

Class: 10 סוג: 10

Class: 25 סוג: 25

כ"ד סיון תשע"ו - 7730/06/2016



Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The dotted outline of the articles 
of clothing is not claimed as part of the trademark 
and is intended only to show the position of the 
trademark. separately, but in the combination of the 
mark.

 Owners

Name: 2XU Pty Ltd

Address: 243 Burwood Road, Hawthorn VIC 3122, 
Australia

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

כ"ד סיון תשע"ו - 7830/06/2016



Trade Mark No. 266754 מספר סימן

Application Date 02/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209391 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PARIENTI Raoul

Address: 92 Boulevard de Cimiez, F-06000 NICE, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools; ironing machines.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, for steam generating.

כ"ד סיון תשע"ו - 7930/06/2016



Trade Mark No. 266761 מספר סימן

Application Date 28/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1209478 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing hardware, computers; computer 
software, in particular software for computer games 
and games for mobile telephones and other digital 
games apparatus.

Class: 16 סוג: 16

Decalcomanias; albums; announcement cards 
(stationery); labels, stickers; pictures; pencils; memo 
blocks; booklets; writing paper; books; office 
supplies; wrappers; tag labels; flags and pennants of 
paper; paint boxes; penholders; greeting cards; 
graphic representations; calendars; filing cards; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; 
glues and adhesives for stationery or household 
purposes; bookmarkers; paint boxes and brushes; 
modelling paste; paper towels, paper napkins; 
postcards; erasing products; index cards; drawing 
templates; signs of paper or cardboard; writing 
materials; sealing stamps; ink; wrapping materials; 
drawing materials.

כ"ד סיון תשע"ו - 8030/06/2016



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; smocks; beach 
dresses; swimwear, swimsuits, bathing suits; clothes 
for sports; waterproof clothing; gloves; mittens; belts; 
clothing for children, men and women; babies' 
clothing; bibs, not of paper; underclothing; sleep wear 
and pajamas; bath robes; suspenders; hats, caps, 
sun visors, berets; bathing and shower caps; muffs; 
ear muffs; neckwear, neck ties, cravats, bow ties; 
socks and stockings, panty hose; garter belts, 
stocking and panty hose suspenders; shoes, sports 
shoes, slippers, beach shoes; masquerade 
costumes; working sleeves; scarfs; bath sandals; 
bath slippers; boots (ski); boots; braces for clothing 
(suspenders); brassieres; breeches for wear; 
camisoles; coats; cuffs; fur stoles; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; 
pullovers; knitwear [clothing]; outerclothing; 
overcoats; pants; parkas; sandals; scarves; collar 
protectors; shirts; underclothing; gowns; spats; boots 
for sports; sports jerseys; suits; trousers; uniforms; 
wet suits for water-skiing; wristbands (clothing); 
gymnastics shoes; clothing for gymnastics; sashes 
for wear; jogging suits; trousers; denim pants; pants; 
tank-tops; skirts; blouses; snowsuits; dressing gowns; 
gymnastics shoes; ankle boots; slipper socks; cover-
ups; bibs of cloth; chaps; beach cover-ups; dress; 
jackets [clothing]; unitards; work clothing; ponchos; 
raincoats; shorts; sweaters; sweater shirts; babies' 
pants; beach dresses; welts for boots and shoes; 
imitation leather clothing; clothing of leather; cyclists' 
clothing; football boots; football boots; paper clothing; 
pockets for clothing; ready-made linings (parts of 
clothing); saris; skull caps; boots for sports; anti-
sweat underclothing; teddies [undergarments]; 
wooden shoes; undershirts; uniforms; pants; top 
hats; motorists' clothing; leggings; hoods [clothing]; 
heels; heelpieces for boots and shoes; half-boots; 
gymnastic shoes; galoshes; garters; furs [clothing]; 
footmuffs, not electrically heated; tee-shirts; tops; 
hoodies; fleece shirts; loungewear, long sleeve tops; 
zip tops; jogging pants; fleece tops; knit fleece hats; 
fashion headgear; bath sandals; plush slippers; plush 
novelty hats; belts.

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

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

European Union, 28/02/2013, No. 011615721 האיחוד האירופי, 28/02/2013, מספר 011615721

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

כ"ד סיון תשע"ו - 8130/06/2016



 Owners

Name: Stock, Birgit

Address: Fischerstraße 5, 83700 Rottach-Egern, 
Germany

Name: Stock, Rainer

Address: Fischerstraße 5, 83700 Rottach-Egern, 
Germany

כ"ד סיון תשע"ו - 8230/06/2016



Trade Mark No. 266769 מספר סימן

Application Date 06/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209539 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Abrasives; amber [perfume]; scale removing 
preparations for household purposes; antistatic 
preparations for household purposes; aromatics 
[essential oils]; air fragrancing preparations; 
flavourings for cakes [essential oils]; flavorings 
[flavourings] for beverages [essential oils]; breath 
freshening sprays; canned pressurized air for 
cleaning and dusting purposes; balms other than for 
medical purposes; lip glosses; polishing stones; 
abrasive paper; emery paper; polishing paper; 
petroleum jelly for cosmetic purposes; shoe polish; 
cobblers' wax; cotton wool for cosmetic purposes; 
sachets for perfuming linen; drying agents for 
dishwashing machines; adhesives for cosmetic 
purposes; scented water; javelle water; lavender 
water; toilet water; laundry wax; parquet floor wax; 
non-slipping wax for floors; depilatory wax; mustache 
wax; tailors' wax; polish for furniture and flooring; 
shoemakers' wax; polishing wax; massage gels other 
than for medical purposes; heliotropine; dental 
bleaching gels; geraniol; make-up; deodorants for 
pets; deodorants for human beings or for animals; 
scented wood; perfumes; non-slipping liquids for 
floors; windshield cleaning liquids; greases for 
cosmetic purposes; volcanic ash for cleaning; 
toiletries; perfumery; decorative transfers for 
cosmetic purposes; ionone [perfumery]; shaving 
stones [astringents]; smoothing stones; eyebrow 
pencils; cosmetic pencils; silicon carbide [abrasive]; 
carbides of metal [abrasives]; alum stones 
[astringents]; tripoli stone for polishing; adhesives for 
affixing false eyelashes; adhesives for affixing false 
hair; quillaia bark for washing; corundum [abrasive]; 
beard dyes; colorants for toilet purposes; cosmetic 
dyes; laundry starch; laundry glaze; shoe cream; 
creams for leather; polishing creams; cosmetic 
creams; skin whitening creams; polishing rouge; 
incense; hair spray; nail polish; hair lotions; lotions for 
cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty 
masks; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic 
purposes; oils for toilet purposes; essential oils; 
essential oils of cedarwood; essential oils of lemon; 
essential oils of citron; oils for cleaning purposes; 
bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; 
almond oil; rose oil; oil of turpentine for degreasing; 
whiting; cleaning chalk; almond milk for cosmetic 
purposes; cleansing milk for toilet purposes; musk 
[perfumery]; soap; disinfectant soap; deodorant soap; 
shaving soap; soap for brightening textile; cakes of 
toilet soap; medicated soap; antiperspirant soap; 
soap for foot perspiration; almond soap; mint for 

כ"ד סיון תשע"ו - 8330/06/2016



perfumery; cosmetic kits; emery; nail art stickers; 
false nails; eau de Cologne; bases for flower 
perfumes; cotton sticks for cosmetic purposes; joss 
sticks; pastes for razor strops; pumice stone; 
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; breath 
freshening strips; abrasive cloth; glass cloth; lipsticks; 
pomades for cosmetic purposes; shaving 
preparations; cosmetic preparations for baths; hair 
waving preparations; laundry soaking preparations; 
grinding preparations; douching preparations for 
personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; 
smoothing preparations [starching]; color-removing 
preparations; leather bleaching preparations; 
polishing preparations; denture polishes; mouth 
washes, not for medical purposes; cosmetic 
preparations for slimming purposes; starch glaze for 
laundry purposes; furbishing preparations; fabric 
softeners for laundry use; laundry bleach; dry-
cleaning preparations; paint stripping preparations; 
lacquer-removing preparations; make-up removing 
preparations; floor wax removers [scouring 
preparations]; varnish-removing preparations; rust 
removing preparations; nail care preparations; 
cleaning preparations; preparations for cleaning 
dentures; wallpaper cleaning preparations; 
preparations for unblocking drain pipes; laundry 
preparations; aloe vera preparations for cosmetic 
purposes; sunscreen preparations; color- [colour-] 
brightening chemicals for household purposes 
[laundry]; shining preparations [polish]; make-up 
powder; diamantine [abrasive]; stain removers; 
scouring solutions; false eyelashes; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; safrol; laundry 
blueing; turpentine, for degreasing; potpourris 
[fragrances]; bleaching soda; washing soda, for 
cleaning; bath salts, not for medical purposes; 
bleaching salts; fumigation preparations [perfumes]; 
preservatives for leather [polishes]; ammonia [volatile 
alkali] [detergent]; astringents for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-
tanning preparations [cosmetics]; hair dyes; 
neutralizers for permanent waving; preparations to 
make the leaves of plants shiny; cosmetic 
preparations for eyelashes; depilatory preparations; 
cosmetic preparations for skin care; shoe wax; 
cosmetics; cosmetics for animals; mascara; 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; degreasers 
other than for use in manufacturing processes; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic 
purposes; antiperspirants [toiletries]; talcum powder, 
for toilet use; terpenes [essential oils]; emery cloth; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
henna [cosmetic dye]; shampoos; shampoos for pets; 
dry shampoos; sandpaper; soda lye; extracts of 
flowers [perfumes]; ethereal essences; badian 
essence; mint essence [essential oil].
Class: 10 סוג: 10

Blood testing apparatus; anaesthetic apparatus; 
galvanic therapeutic appliances; apparatus for 
artificial respiration; apparatus for the treatment of 
deafness; testing apparatus for medical purposes; 
physical exercise apparatus, for medical purposes; 
body rehabilitation apparatus for medical purposes; 
dental apparatus and instruments; surgical apparatus 
and instruments; resuscitation apparatus; dental 
apparatus, electric; physiotherapy apparatus; bed 

כ"ד סיון תשע"ו - 8430/06/2016



vibrators; hot air therapeutic apparatus; diagnostic 
apparatus for medical purposes; traction apparatus 
for medical purposes; radiotherapy apparatus; 
microdermabrasion apparatus; fumigation apparatus 
for medical purposes; apparatus and installations for 
the production of X-rays, for medical purposes; 
radiological apparatus for medical purposes; X-ray 
apparatus for medical purposes; hearing aids for the 
deaf; trusses; maternity belts; bandages, elastic; 
cupping glasses; dental burs; feeding bottles; air 
cushions for medical purposes; hot air vibrators for 
medical purposes; vibromassage apparatus; 
gastroscopes; hemocytometers; surgical sponges; 
defibrillators; dialyzers; containers especially made 
for medical waste; clips, surgical; mirrors for dentists; 
mirrors for surgeons; probes for medical purposes; 
urethral probes; artificial teeth; acupuncture needles; 
suture needles; needles for medical purposes; 
surgical implants [artificial materials]; inhalers; 
temperature indicator labels for medical purposes; 
injectors for medical purposes; incubators for medical 
purposes; incubators for babies; obstetric apparatus; 
obstetric apparatus for cattle; electric acupuncture 
instruments; cutlery [surgical]; insufflators; cannulae; 
droppers for medical purposes; dropper bottles for 
medical purposes; heart pacemakers; catheters; 
catgut; draw-sheets for sick beds; enema apparatus 
for medical purposes; artificial skin for surgical 
purposes; teething rings; compressors [surgical]; 
thermo-electric compresses [surgery]; abdominal 
corsets; corsets for medical purposes; crutches; 
dentists' armchairs; armchairs for medical or dental 
purposes; beds, specially made for medical 
purposes; feeding bottle valves; love dolls [sex dolls]; 
lasers for medical purposes; lamps for medical 
purposes; quartz lamps for medical purposes; 
ultraviolet ray lamps for medical purposes; lancets; 
lenses [intraocular prostheses] for surgical 
implantation; spoons for administering medicine; 
masks for use by medical personnel; anaesthetic 
masks; childbirth mattresses; air mattresses, for 
medical purposes; hydrostatic [water] beds for 
medical purposes; furniture especially made for 
medical purposes; water bags for medical purposes; 
douche bags; breast pumps; urinals [vessels]; knee 
bandages, orthopedic; tips for crutches for invalids; 
finger guards for medical purposes; medical 
guidewires; pumps for medical purposes; thread, 
surgical; knives for surgical purposes; scissors for 
surgery; ambulance stretchers; stretchers, wheeled; 
boots for medical purposes; orthopedic footwear; 
clothing especially for operating rooms; blankets, 
electric, for medical purposes; supports for flat feet; 
ophthalmometers; ophthalmoscopes; slings 
[supporting bandages]; gloves for massage; gloves 
for medical purposes; pessaries; saws for surgical 
purposes; ear picks; spittoons for medical purposes; 
plaster bandages for orthopedic purposes; supportive 
bandages; suspensory bandages; orthopaedic 
[orthopedic] soles; abdominal pads; cushions for 
medical purposes; pads [pouches] for preventing 
pressure sores on patient bodies; air pillows for 
medical purposes; soporific pillows for insomnia; 
heating cushions [pads], electric, for medical 
purposes; abdominal belts; galvanic belts for medical 
purposes; hypogastric belts; belts for medical 
purposes; orthopaedic [orthopedic] belts; umbilical 

כ"ד סיון תשע"ו - 8530/06/2016



belts; belts, electric, for medical purposes; condoms; 
aerosol dispensers for medical purposes; 
sphygmomanometers; pulse meters; esthetic 
massage apparatus; massage apparatus; veterinary 
apparatus and instruments; medical apparatus and 
instruments; urological apparatus and instruments; 
orthodontic appliances; nursing appliances; brushes 
for cleaning body cavities; invalids' hoists; appliances 
for washing body cavities; corn knives; incontinence 
sheets; sterile sheets, surgical; surgical drapes; hair 
prostheses; artificial eyes; artificial breasts; dentures; 
artificial limbs; artificial jaws; ice bags for medical 
purposes; vaporizers for medical purposes; bougies 
[surgery]; X-ray photographs for medical purposes; 
respirators for artificial respiration; strait jackets; 
scalpels; tongue scrapers; babies' pacifiers [teats]; 
feeding bottle teats; receptacles for applying 
medicines; spirometers [medical apparatus]; vaginal 
syringes; hearing protectors; contraceptives, non-
chemical; stents; stethoscopes; operating tables; 
commode chairs; basins for medical purposes; bed 
pans; instrument cases for use by doctors; arch 
supports for footwear; ear plugs [ear protection 
devices]; thermal packs for first aid purposes; 
thermometers for medical purposes; trocars; 
drainage tubes for medical purposes; X-ray tubes for 
medical purposes; radium tubes for medical 
purposes; ear trumpets; balling guns; protection 
devices against X-rays, for medical purposes; filters 
for ultraviolet rays, for medical purposes; cases fitted 
for medical instruments; elastic stockings for surgical 
purposes; stockings for varices; splints, surgical; 
syringes for injections; syringes for medical purposes; 
hypodermic syringes; uterine syringes; urethral 
syringes; pins for artificial teeth; forceps; castrating 
pincers; radiology screens for medical purposes; 
electrodes for medical use; electrocardiographs; 
ultrasonic massage apparatus.

כ"ד סיון תשע"ו - 8630/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Deep brown, 
brown, light brown, yellow brown, yellow, orange and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: LOUTRON SERVICES LIMITED

Address: Geneva Places, Waterfront Drive,P.O. Box 
3469, Road Town, TORTOLA, Virgin Islands

(VG Limited Company)

Class: 44 סוג: 44

Public baths for hygiene purposes; turkish baths; 
hospitals; rehabilitation for substance abuse patients; 
landscape design; convalescent homes; nursing 
homes; wreath making; hair implantation; pharmacy 
advice; aromatherapy services; speech therapy 
services; manicuring; chiropractics; massage; 
horticulture; artificial insemination services; 
hairdressing salons; midwife services; veterinary 
assistance; dentistry; medical assistance; tree 
planting for carbon offsetting purposes; medical 
equipment rental; rental of sanitation facilities; 
farming equipment rental; aerial and surface 
spreading of fertilizers and other agricultural 
chemicals; animal breeding; gardening; landscape 
gardening; beauty salons; sanatoriums; blood bank 
services; health care; health counselling; flower 
arranging; tattooing; vermin exterminating for 
agriculture, horticulture and forestry; weed killing; 
health spa services; aquaculture services; visagists' 
services; medical clinic services; alternative medicine 
services; opticians' services; plant nurseries; in vitro 
fertilization services; services of a psychologist; 
sauna services; solarium services; telemedicine 
services; therapy services; pharmacists' services to 
make up prescriptions; nursing, medical; lawn care; 
animal grooming; pet grooming; physical therapy; 
plastic surgery; tree surgery; hospices; health 
centers; beauticians' services; beauty treatment 
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, 05/02/2014, No. 2014703288 רוסיה, 05/02/2014, מספר 2014703288

Class: 3 סוג: 3

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 8730/06/2016



Trade Mark No. 266781 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209702 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zou Yun hai, Deng Xueping

Address: Room 601,No. 398, Tianhebei Road, Tianhe 
District, Guangzhou City, Guangdong Province, People's 
Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

short range wireless satellite navigation instrument; 
portable computer; portable wireless telephone; 
audio connector; vehicle radios; bluetooth earphone; 
MP3 player; MP4 player; bluetooth hands-free 
phone.

כ"ד סיון תשע"ו - 8830/06/2016



Trade Mark No. 266897 מספר סימן

Application Date 29/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209777 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PEDRO JOEL ROSENDO FERREIRA

Address: Rua Gaivotas em Terra, Lote 3.17.02 Letra M, 
3º A, P-1990-601 Lisboa, Portugal

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software.

כ"ד סיון תשע"ו - 8930/06/2016



Trade Mark No. 266909 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209939 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; animated cartoons; audiovisual teaching 
apparatus; camcorders; cameras [photography]; 
cassette players; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; computer game programs; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral 
devices; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; disks, 
magnetic; downloadable image files; downloadable 
music files; downloadable ring tones for mobile 
phones; DVD players; electronic publications, 
downloadable; films, exposed; headphones; 
holograms; juke boxes, musical; laptop computers; 
magnetic data media; microphones; monitoring 
apparatus, electric; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; mouse pads; 
notebook computers; optical data media; optical 
discs; personal stereos; portable media players; 
portable telephones; record players; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; tape-recorders; teaching apparatus; 
telephone apparatus; television apparatus; USB flash 
drives; video cassettes; video game cartridges; video 
recorders; cases for mobile phones, tablets, laptop 
computers and netbooks, portable media players, 
cameras and other photographic equipment; 
computer games (software); computer game 
software; computer game entertainment software; 
downloadable software; downloadable electronic 
games; video game software; interactive multimedia 
computer game programs; games software for use 
on mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; games software downloadable to mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
software for use on mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; software downloadable to 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; apps featuring computer games.

כ"ד סיון תשע"ו - 9030/06/2016



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; 
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets]; 
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear]; 
character costumes; clothing for gymnastics; clothing 
for sportswear; clothing of imitations of leather; 
clothing of leather; coats; dresses; dressing gowns; 
ear muffs [clothing]; esparto shoes or sandals; 
footwear; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; masquerade costumes; 
mittens; money belts [clothing]; neckties; onesies; 
outerclothing; nightshirts; pants; paper hats [clothing]; 
pullovers; pyjamas; ready-made clothing; sandals; 
shirts; shoes; shorts; shower caps; skirts; sleep 
masks; slippers; socks; sweaters; tee-shirts; ties; 
trousers; underpants; underwear; vests; waterproof 
clothing.

Class: 41 סוג: 41

Amusements; arranging and conducting of 
workshops [training]; providing casino facilities 
[gambling]; education information; educational 
examination; electronic desktop publishing; 
entertainer services; entertainment information; film 
production, other than advertising films; gambling; 
game services provided on-line from a computer 
network; games equipment rental; operating lotteries; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; party planning [entertainment]; 
production of music; production of shows; providing 
amusement arcade services; providing karaoke 
services; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; publication of books; publication of 
electronic books and journals online; providing 
recreation facilities; scriptwriting services; writing of 
texts, other than publicity texts; electronic games 
services, including provision of computer games on 
line, on social networks, or by means of a global 
computer network; providing electronic games for 
use on mobile phones, tablets and other electronic 
mobile devices; providing enhancements within 
online computer and electronic games; providing 
electronic games for download to mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; providing 
interactive single and multi-player electronic games 
via the Internet, electronic communication networks 
or via a global computer network; publishing of 
computer game software, electronic games and 
video game software.

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

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

European Union, 07/02/2014, No. 012584397 האיחוד האירופי, 07/02/2014, מספר 012584397

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

כ"ד סיון תשע"ו - 9130/06/2016



 Owners

Name: King.Com Limited

Address: Aragon House Business Centre,4th Floor, 
Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

(MALTA LIMITED)

Class: 41 סוג: 41

כ"ד סיון תשע"ו - 9230/06/2016



Trade Mark No. 266911 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209975 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange and 
purple. as shown in the  mark.

 Owners

Name: YUANTONG EXPRESS CO., LTD

Address: Room 6-B-101,No. 1838 Huateng Road,Huaxin 
Town, Qingpu District, Shanghai, People's Republic of 
China

(Under the Company Law of P.R. China Limited Liability 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transportation logistics; packaging of goods; ship 
brokerage; marine transport; car transport; air 
transport; storage of goods; courier services 
(messages or merchandise); arranging of travel 
tours; car rental.

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

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

People's Republic of China, 16/12/2013, No. 
13738524

סין, 16/12/2013, מספר 13738524

Class: 39 סוג: 39

כ"ד סיון תשע"ו - 9330/06/2016



Trade Mark No. 266912 מספר סימן

Application Date 19/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209976 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Vegetables (preserved, dried or cooked) and 
combinations thereof; dried vegetable-based food 
concentrates used as additives for sauces, soups 
and other dishes; mushrooms (preserved, dried or 
cooked); meat and preserves thereof; poultry; game; 
fish and seafood; all the aforesaid goods in the form 
of extracts; soups; jellies;  meat conserves, fruit 
conserves, vegetable conserves; prepared meals, 
frozen or dehydrated consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; cheese;  edible oils and 
fats;  sausages; charcuterie; soups; fruit 
concentrates, bouillon concentrates, soup 
concentrates, broth concentrates, vegetable 
concentrates for culinary purposes; broth; stock 
cubes; bouillon; preparations for making soup; 
marinated vegetables; gelatine for food; jellies.

Class: 30 סוג: 30

Coffee; black tea; confectionery; bakery products; 
pastry; wafers; candy for food; chocolate; sweets; 
chocolates; jelly beans; stuffed jelly beans; chewing-
gum; jelly; stuffed jellies; biscuits; ice-cream; 
breakfast cereals; muesli; cornflakes; groat 
preparations;  pasta; rice, flour or groat-based food 
products in the form of prepared meals; pizzas; 
prepared sandwiches; sauces; soy sauce; ketchup; 
flavourings or spices for food; edible pepper; 
seasonings; batter; batter mix for meat and fish; fish 
batter; salad dressings; mayonnaise; mustard; 
vinegar; cloves; salt for preserving foodstuffs; 
flavouring additives for meals; essences for 
foodstuffs; dried herbs.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks; beers; non-aerated, 
effervescing or aerated beverages; mineral water; 
table waters; spring waters; flavoured beverages; 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit juices 
and vegetable juices; nectars; lemonades; malt-
based beverages; isotonic beverages; energy 
beverages; syrups, extracts and essences and other 
preparations for making non-alcoholic drinks.

כ"ד סיון תשע"ו - 9430/06/2016



 Owners

Name:  COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Address: ul. Zdrojowa 1, PL-62-860 OPATÓWEK, Poland

(Poland Limited Liability Company)

כ"ד סיון תשע"ו - 9530/06/2016



Trade Mark No. 266927 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210110 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, all the aforesaid 
goods being for use in the field of helicopters and 
rotorcraft; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, all the aforesaid goods being 
for use in the field of helicopters and rotorcraft; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound, images or data, all being for use in the field 
of helicopters and rotorcraft; flight control apparatus 
for the piloting of helicopters and rotorcraft; electronic 
controllers for the piloting of helicopters and 
rotorcraft; fly-by-wire flight control systems for 
helicopters and rotorcraft; flight control systems via 
optical fibres for helicopters and rotorcraft; flight 
control systems for the piloting and autopiloting of 
helicopters and rotorcraft, comprising flight control 
apparatus, electric wires or optical fibre cables, 
sensors for collecting flight data, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers, flight data software; glass cockpit for 
helicopters and rotorcraft, namely, flight deck 
featuring flight control apparatus and a flight 
instrument panel comprising visual display screens 
(LCD/LED panels) driven by flight management 
systems (computer hardware and software) and 
displaying adjustable information for the piloting and 
navigation, for the checking and monitoring of flight 
parameters, components and on-board equipment; 
head-up displays for use in helicopters and rotorcraft, 
namely, transparent electronic displays for providing 
pilot and co-pilot with navigational and operational 
information; flight instruments providing the pilot with 
information about the flight situation of the helicopter 
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or rotorcraft; automatic pilots for use in helicopters 
and rotorcraft; apparatus for checking helicopter and 
rotorcraft flight parameters; navigational apparatus 
and instruments for helicopters and rotorcraft; 
communications equipment for helicopters and 
rotorcraft; avionic equipment, namely, control, 
monitoring, communication, navigation, weather, and 
anti-collision systems for helicopters and rotorcraft; 
gauges for use in helicopters and rotorcraft; digital 
indicators for use in helicopters and rotorcraft; 
accelerometers, altimeters, radar altimeters, 
ammeters, anemometers, barometers, flowmeters, 
frequency meters, manometers (pressure gauges), 
tachometers (revolution counters), thermometers, 
torque meters, velocimeters, vibration meters, 
voltmeters, range finders, fuel gauges, all being for 
use in helicopters and rotorcraft; engine oil pressure 
and temperature indicators, fuel pressure and 
temperature indicators, altitude indicators (artificial 
horizons), airspeed indicators, course deviation 
indicators, first limit indicators (FLI), heading 
indicators (directional indicators), horizontal situation 
indicators (HSI), radio magnetic indicators (RMI), turn 
indicators, and vertical speed indicators 
(variometers), all being for use in helicopters and 
rotorcraft; inertial measurement units for use in 
helicopters and rotorcraft; gyroscopes, rate 
gyroscopes and gyrolasers for use in helicopters and 
rotorcraft; compasses, gyrocompasses, magnetic 
compasses and radio compasses (automatic 
direction finder) for use in helicopters and rotorcraft; 
visual omni range (VOR) receivers for use in 
helicopters and rotorcraft; global position system 
(GPS) apparatus for use in helicopters and rotorcraft; 
ground-proximity warning systems (GPWS), 
enhanced ground-proximity warning systems 
(EGPWS), and terrain awareness and warning 
systems (TAWS) for use in helicopters and rotorcraft; 
sensors for use in helicopters and rotorcraft; 
acceleration sensors for use in helicopters and 
rotorcraft; air temperature sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; alarm sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; distance sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; electrical sensors for use 
in helicopters and rotorcraft; electro-optical sensors 
for use in helicopters and rotorcraft; electronic 
sensors for use in helicopters and rotorcraft; 
electronic measurement sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; fire sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; fluid level sensors for use 
in helicopters and rotorcraft; frost sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; gas sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; heat sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; humidity sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; impact sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; infrared sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; level sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; load sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; light sensors for use in 
helicopters and rotorcraft; magnetic sensors for use 
in helicopters and rotorcraft; movement sensors for 
use in helicopters and rotorcraft; noise sensors for 
use in helicopters and rotorcraft; optical sensors for 
use in helicopters and rotorcraft; piezoelectric 
sensors for use in helicopters and rotorcraft; position 
sensors for use in helicopters and rotorcraft; pressure 
sensors for use in helicopters and rotorcraft; 
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proximity sensors for use in helicopters and 
rotorcraft; smoke sensors for use in helicopters and 
rotorcraft; speed sensors for use in helicopters and 
rotorcraft; temperature sensors for use in helicopters 
and rotorcraft; torque sensors for use in helicopters 
and rotorcraft; vibration sensors for use in helicopters 
and rotorcraft; sensors for detecting actual and 
projected faults for use in helicopters and rotorcraft; 
detectors for use in helicopters and rotorcraft, 
namely, carbone dioxide and monoxide detectors, 
fire detectors, heat detectors, leak detectors, 
immersion detectors, motion detectors, particle 
detectors, proximity detectors, radar detectors, rotor 
speed detectors, vibration detectors; transducers for 
use in helicopters and rotorcraft, namely, resonant 
transducers, magnetostrictive transducers, 
piezoelectrical transducers, electrostatic transducers, 
variable-resistance transducers, electro-optic 
transducers, electroacoustic transducers, force 
transducers, high frequency transducers, linear 
transducers, measuring transducers, pressure 
transducers, torque transducers, ultrasonic 
transducers; electric power supply units for 
helicopters and rotorcraft; electric accumulators for 
helicopters and rotorcraft; electric valves for use in 
helicopters and rotorcraft; voltage regulators for 
helicopters and rotorcraft; commutators for use in 
helicopters and rotorcraft; electrical inverters for use 
in helicopters and rotorcraft; electric switches for use 
in helicopters and rotorcraft; pressure switches for 
use in helicopters and rotorcraft; electric actuators for 
use in helicopters and rotorcraft; fuel flow regulators 
for use in helicopters and rotorcraft; time clocks [time 
recording devices] for use in helicopters and 
rotorcraft; calculators, first limit calculators, obstacle 
avoidance calculators, navigation calculators, all 
being for use in the field of helicopters and rotorcraft; 
calculators for assessing health conditions, damages 
and service life of helicopters and rotorcraft; data 
processing apparatus, data processors, computers, 
computer hardware, and computer peripherals, all 
being for use in the field of helicopters and rotorcraft; 
printed circuit boards for use in helicopters and 
rotorcraft; couplers (data processing equipment) for 
helicopters and rotorcraft; on-board computers for 
helicopters and rotorcraft; air data computers for use 
in helicopters and rotorcraft; symbol generators 
(display processing computers) for use in helicopters 
and rotorcraft; computer monitors, visual display 
screens, flat panel display screens, touch screens, 
and multi-function LED and LCD screens, all being 
for use in the field of helicopters and rotorcraft; 
airborne data acquisition instruments for use in 
helicopters and rotorcraft; flight data recorders for 
use in helicopters and rotorcraft; digital voice 
recorders for use in helicopters and rotorcraft; 
decoders, encoders, signal scramblers and 
descramblers, electronic encryption and decryption 
units, all being for use in the field of helicopters and 
rotorcraft; telecommunications apparatus for use in 
the field of helicopters and rotorcraft; transponders 
for use in the field of helicopters and rotorcraft; 
transmitters for use in the field of helicopters and 
rotorcraft; transceivers for use in the field of 
helicopters and rotorcraft; radio transmitters, radio 
receivers and radio signal tuners for use in the field 
of helicopters and rotorcraft; antennas, aerials, and 
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satellite dishes, modems, telephone apparatus, and 
telephone receivers for use in the field of helicopters 
and rotorcraft; amplifiers for use in the field of 
helicopters and rotorcraft; headphones, microphones, 
loudspeakers, for use in the field of helicopters and 
rotorcraft; cameras, video cameras, and infrared 
cameras for use in helicopters and rotorcraft; 
electronic card readers for use in the field of 
helicopters and rotorcraft; radars for use in 
helicopters and rotorcraft; alarms and warning 
equipment for use in helicopters and rotorcraft; 
emergency locator transmitters for helicopters and 
rotorcraft; computer software for use in the field of 
helicopters and rotorcraft; computer software for 
helicopter and rotorcraft flight control; computer 
software for helicopter and rotorcraft navigation and 
piloting assistance; computer software for managing 
and recording helicopter and rotorcraft flight data; 
computer software for the design, manufacture, 
testing, maintenance and repair of helicopters and 
rotorcraft, equipment and components of helicopters 
and rotorcraft; data acquisition and processing 
software for the design, manufacture, piloting, flight, 
guidance, navigation, surveillance, safety, 
maintenance and repair of helicopters and rotorcraft; 
computer software to assist in regulating parameters 
of devices used for designing, manufacturing, 
piloting, guiding, flying, navigating, surveying, 
maintaining and repairing helicopters and rotorcraft; 
computer software to assist in troubleshooting faults, 
damages, mechanical failures and the replacement 
of time-expired parts for helicopters and rotorcraft; 
computer software for indicating failures and faults in 
helicopters and rotorcraft and proposing reparative 
actions for the aforesaid failures and faults; digital 
cartography computer software for use in the field of 
helicopters and rotorcraft; computer software for 
preparing helicopter and rotorcraft flight plans; 
mission planning computer software for helicopters 
and rotorcraft; helicopter and rotorcraft flight report 
presentation computer software; computer software 
to track and locate helicopters and rotorcraft; 
computer software for the identification and 
authentication of persons for use in the field of 
helicopters and rotorcraft; computer software for the 
encoding, decoding, encryption, decryption of data, 
for use in the field of helicopters and rotorcraft; 
synthetic vision systems (SVS) and enhanced vision 
systems (EVS), namely, computer hardware and 
software systems for displaying a realistic 3D 
depiction of the outside world and adding real-time 
information collected from sensors installed on 
helicopters and rotorcraft, in order to assist in piloting 
and navigating helicopters and rotorcraft by 
improving pilot's situational awareness; 
daytime/nighttime vision goggles for use in 
helicopters and rotorcraft; maintenance kits for 
helicopters and rotorcraft comprised primarily of 
computer hardware and software, sensors, electric 
cables and wires, for measuring and analyzing 
vibrations of main and tail rotors, transmission shaft 
and other dynamic components, and providing 
computerized tunings (adjustments) of flight 
parameters; test benches for helicopters and 
rotorcraft; testing apparatus for helicopters and 
rotorcraft, electronic equipment of helicopters and 
rotorcraft, and helicopter and rotorcraft flight 
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simulators; flight simulators for helicopters and 
rotorcraft; helicopter and rotorcraft flight simulation 
software; helicopter and rotorcraft flight and 
maintenance manuals in electronic format, recorded 
on computer media or downloadable; electronic 
publications relating to helicopters and rotorcraft, 
recorded on computer media or downloadable; video 
game software; fire extinguishers for use in 
helicopters and rotorcraft.
Class: 12 סוג: 12

Helicopters and rotorcraft and structural parts, 
fittings, dynamic components, and equipment 
therefor, included in this class; fuselages (bodies) for 
helicopters and rotorcraft; tail booms for helicopters 
and rotorcraft; main rotors and tail rotors for 
helicopters and rotorcraft; rotor blades for helicopters 
and rotorcraft; propellers for helicopters and 
rotorcraft; wings for helicopters and rotorcraft; landing 
gears for helicopters and rotorcraft; landing wheels 
for helicopters and rotorcraft; brakes for helicopters 
and rotorcraft; shock absorbers for helicopters and 
rotorcraft; doors for helicopters and rotorcraft; 
windows for helicopters and rotorcraft; glass panels 
for helicopters and rotorcraft; seats for helicopters 
and rotorcraft; seat covers for helicopters and 
rotorcraft; seat cushions for the seats of helicopters 
and rotorcraft; safety belts for the seats of helicopters 
and rotorcraft; safety harnesses for the seats of 
helicopters and rotorcraft; upholstery for helicopters 
and rotorcraft; interior panels for helicopters and 
rotorcraft; protecting strips for helicopter and 
rotorcraft fuselages (bodies); protecting strips for 
rotor blades for helicopters and rotorcraft; gas tanks 
and gas tank caps for helicopters and rotorcraft; 
joysticks, levers and pedals for piloting helicopters 
and rotorcraft [structural parts for helicopters and 
rotorcraft].

כ"ד סיון תשע"ו - 10030/06/2016



Class: 37 סוג: 37

Installation, upgrading, maintenance, repair and 
overhaul of helicopters and rotorcraft, structural 
parts, fittings, dynamic components, and equipment 
thereof; installation, upgrading, maintenance, repair 
and overhaul of coupling and transmission 
components for helicopters and rotorcraft, motors 
and engines for helicopters and rotorcraft, main 
rotors and tail rotors for helicopters and rotorcraft, 
rotor blades for helicopters and rotorcraft, avionic 
equipment for helicopters and rotorcraft; 
maintenance, repair, installation and technical 
updating of a fleet of helicopters and rotorcraft to 
satisfy the requirements of national, foreign, civilian 
and military legislatory and regulatory provisions; 
inspection of helicopters and rotorcraft prior to 
maintenance and repair; customization [installation 
services] of helicopters and rotorcraft; painting of 
helicopters and rotorcraft; installation, upgrading, 
maintenance and repair of nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments, 
electrical systems, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, images or 
data, data processing apparatus, computers, 
computer hardware, telecommunication machines 
and apparatus, all being used in the field of 
helicopters and rotorcraft; installation, upgrading, 
maintenance, repair, overhaul of helicopter and 
rotorcraft flight simulators; technical support services, 
namely, technical advice in the field of helicopter and 
rotorcraft maintenance, repair and overhaul; rental of 
machines and tools for the maintenance, repair and 
overhaul of helicopters and rotorcraft; information 
services relating to the maintenance, repair and 
overhaul of helicopters and rotorcraft; providing a 
website that features information about helicopter 
and rotorcraft maintenance, repair and overhaul 
services.
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 Owners

Name: AIRBUS HELICOPTERS

Address: Aéroport International Marseille Provence, F-
13725 Marignane Cedex, France

Class: 41 סוג: 41

Training of helicopter and rotorcraft pilots; training of 
mechanics, technicians and engineers in the field of 
helicopters and rotorcraft; training provided through 
helicopter and rotorcraft flight simulators; conducting 
courses, conferences, seminars, workshops in the 
field of helicopters and rotorcraft, and distribution of 
training material in connection therewith; conducting 
courses, conferences, seminars, workshops relating 
to the piloting, repair, maintenance, overhaul of 
helicopters and rotorcraft, and flight safety, and 
distribution of training material in connection 
therewith; publication of books, manuals, magazines, 
journals, newspapers, periodicals, catalogs, 
brochures, all relating to helicopters and rotorcraft; 
publication of training and maintenance manuals 
relating to helicopters and rotorcraft; online library 
services, namely, providing electronic library services 
for the supply of electronic information in the field of 
helicopters and rotorcraft; providing online electronic 
publications (not downloadable) relating to 
helicopters and rotorcraft; production of training 
videos relating to helicopters and rotorcraft; providing 
a website that features information on the training of 
helicopter and rotorcraft pilots, mechanics, 
technicians and engineers; organization of air shows 
and exhibitions related to helicopters and rotorcraft 
for entertainment, cultural and educational purposes; 
charitable services, namely, providing education, 
training and mentoring to underprivileged young 
people in the field of helicopters and rotorcraft.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 012448395 האיחוד האירופי, 19/12/2013, מספר 012448395

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 266932 מספר סימן

Application Date 05/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1210141 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness of the importance of 
praying and encouraging, empowering, and 
mobilizing churches and individuals to intercede on 
behalf of the world's impoverished, disadvantaged, 
and suffering people and victims of natural disasters.

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising; providing information in the 
field of charitable fundraising.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting seminars, 
discussion forums, conferences, workshops, and 
meetings discussing prayer issues, and distribution of 
printed materials in connection therewith, all in the 
fields of christianity, religion, theology, spirituality, 
and serving the needs of impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of 
natural disasters; educational services, namely, 
providing lectures on religious topics; entertainment 
in the nature of live musical and dramatic 
performances.

Class: 44 סוג: 44

Charitable and disaster relief services, namely, 
providing medical and healthcare services, blankets 
for first aid use, personal hygiene products, and 
seeds for agricultural use to impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of 
natural disasters; providing information in the fields of 
providing medical and healthcare services, blankets 
for first aid use and personal hygiene products to 
impoverished, disadvantaged, and suffering people 
and victims of natural disasters; 

Class: 45 סוג: 45

Charitable and disaster relief services, namely, 
providing clothing to impoverished, disadvantaged, 
and suffering people and victims of natural disasters; 
providing information in the field of providing clothing 
to impoverished, disadvantaged, and suffering 
people and victims of natural disasters; religious 
services, namely, conducting prayer meetings in the 
fields of christianity, religion, theology, spirituality, to 
serve the needs of impoverished, disadvantaged, 
and suffering people and victims of natural disasters; 
providing and coordinating social services programs 
that offer social service support to impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of 
natural disasters, namely, grief counseling.
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 Owners

Name: Convoy of Hope

Address: 330 S. Patterson Avenue, Springfield MO 
65802, U.S.A.

(California, United States Non-Profit Corporation)
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Trade Mark No. 266933 מספר סימן

Application Date 17/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210167 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Fuchsia (Pantone 
2405 C). as shown in the mark.

 Owners

Name: PEKA THERM, S.L.

Address: Ctra. N-150. Km 2,68.,Pol. Industrial Hermes, 
Nave 11, E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona), Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles; blankets, belts and pads for 
medical use; electric blankets, belts and pads for 
medical use; apparatus for the diagnosis of nerve 
and muscle injuries; medical equipment and 
apparatus for electrotherapy for pain relief, muscle 
reinforcement and stimulation, and for the treatment 
of inflammation; muscle electrostimulators; medical 
equipment and apparatus for acupuncture treatment, 
including electric and non-electric acupuncture 
instruments; physical exercise apparatus for medical 
use; massage apparatus, aesthetic massage 
apparatus; lamps for medical use.

Class: 11 סוג: 11

Electric or non-electric bed-warming devices and 
foot-warmers, bed warmers; electric blankets and 
pads, not for medical use; electrically heated carpets.
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Trade Mark No. 266945 מספר סימן

Application Date 04/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210370 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicated baths; sanitary panties or napkins; 
chemical preparations for medical or pharmaceutical 
use; medicinal herbs; herbal teas; parasiticides; 
alloys of precious metals for dental use.

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; software (recorded 
programs); computer peripherals; electric batteries; 
detectors; electric wires; electric relays; diving suits, 
gloves or masks; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; protection devices for 
personal use against accidents; spectacles (optics); 
optical goods; spectacle cases; diagnostic apparatus 
not for medical use; integrated circuit cards (smart 
cards); safety tarpaulins; bags designed for laptop 
computers.

Class: 10 סוג: 10

Stockings for varicose veins; feeding bottles; feeding 
bottle teats; clothing especially for operating rooms; 
massage apparatus; esthetic massage apparatus; 
prostheses; surgical implants [artificial materials]; 
armchairs for medical or dental use; surgical drapes; 
bed pans or pans for medical use; special furniture 
for medical use, surgical instruments, orthopedic 
footwear.

Class: 42 סוג: 42

Evaluations and assessments in the fields of science 
and technology provided by engineers; scientific and 
technical research; design and development of 
computers and software; research and development 
of new products for others; technical project study; 
architecture; design of interior decor; development 
(design), installation, maintenance, updating or rental 
of software; computer programming; computer 
system analysis; computer system design; 
consultancy relating to computers; digitization of 
documents; service software (SaaS); information 
technology consultancy; hosting of servers; vehicle 
roadworthiness testing; graphic design services; 
styling (industrial design); authentication of works of 
art; energy-related audits.

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

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

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

 Owners

Name: THERADIAG

Address: Actipole 25,4-6 boulevard de Beaubourg, CS 
90136 Croissy-Beaubourg, F-77435 Marne La Vallée cx 
2, France

(If 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, 11/12/2013, No. 13 4 054 408 צרפת, 11/12/2013, מספר 408 054 4 13

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 266947 מספר סימן

Application Date 17/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210389 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "SKIMPROT" OOD

Address: j.k. "Gorublyane", 16, "Abagar" Str., BG-1138 
Sofia, Bulgaria

(Bulgaria Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Decalcomanias transfers (decalcomanias); printed 
periodicals; newspapers; magazines (periodicals); 
flyers; books; gummed tape; paper ribbons; boxes of 
cardboard or paper; wrapping materials made of 
paper; plastic materials for packaging.

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

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

Bulgaria, 07/11/2013, No. 129967 בולגריה, 07/11/2013, מספר 129967

Class: 16 סוג: 16
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Trade Mark No. 266948 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210407 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 35 סוג: 35

Importation and exportation of alcoholic beverages; 
retail and wholesale services with alcoholic 
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)

Liechtenstein, 31/01/2014, No. 2014-91 ליכטנשטיין, 31/01/2014, מספר 2014-91

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Bordeaux, red, 
white, beige, black, grey, green and brown. as shown 
in the mark.

 Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Establishment)
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Trade Mark No. 266965 מספר סימן

Application Date 26/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0748891 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours red, yellow-gold, 
black and white. as shown in the mark.

 Owners

Name: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Address: Schleswiger Strasse 74, 24941 Flensburg, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic products for medical purposes especially 
restorative ones, additives for food on the basis of 
vitamins, trace elements, minerals and/or roughage, 
of vitamins, iron, calcium and magnesium, teas for 
medical purposes, medical preparations for the care 
of the mouth and the teeth; adhesives for dentures; 
surgical spirit, plasters, dressings, sanitary articles 
(included in this class) especially napkins for 
incontinents and sanitary towels.

כ"ד סיון תשע"ו - 11130/06/2016



Trade Mark No. 266966 מספר סימן

Application Date 23/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0780293 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Okan Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited 
Sirketi

Address: Savas cad. Mese Sok. No:14, Merter, 
ISTANBUL, Turkey

(Turkey Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ד סיון תשע"ו - 11230/06/2016



Trade Mark No. 267111 מספר סימן

Application Date 09/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1210560 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for the recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
apparatus; sound amplifiers; audio and video 
compact disks; optical disks; optical compact disks; 
magnetic data media; optical data media; magnetic 
encoders; sound recording apparatus; sound 
recording media; intercommunication apparatus; 
readers (computer); optical character readers; audio 
and video receivers; protection devices for personal 
use against accidents, nets for protection against 
accidents, luminous beacons, buoys for marking, 
signaling, compasses, non-explosive fog signals, 
protective helmets, lifebelts; coveralls, suits, gloves, 
diving masks, breathing apparatus for underwater 
swimming, instruments for navigation, observation 
instruments, life-saving rafts; breathing tubes.

Class: 11 סוג: 11

Flashlights; safety lamps; lamps; electric lamps; gas 
lighters; bicycle lights; apparatus for cooling 
beverages; electric kettles; hot water bottles; foot 
warmers, electric or non-electric; stoves; pocket 
warmers; heated blankets (not for medical purposes); 
ice boxes; diving lights; cooking rings; apparatus for 
water softening and water filtering.

Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by water, boats, sail boats 
and motor boats; land yachts, jet-skis, oars for boats; 
paddles for canoes.

Class: 18 סוג: 18

Handbags, traveling bags; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; satchels, 
wallets; beach bags, rucksacks, sports bags.

Class: 20 סוג: 20

Bedding (except linen), namely, sleeping bags for 
camping, camp beds, mattresses, air mattresses, not 
for medical purposes, garment covers (storage), 
camping furniture.

כ"ד סיון תשע"ו - 11330/06/2016



Class: 21 סוג: 21

Utensils and containers for household or kitchen use 
(neither of precious metal nor coated therewith); 
plates, not of precious metal; beakers, not of 
precious metal, bottles, non-electric coffeepots (not in 
precious metal); combs and sponges, brushes 
(except paint brushes); brush-making materials; 
hand-operated cleaning instruments; un-worked or 
semi-worked glass (except building glass); tableware 
not of precious metal; coldboxes (non-electric 
portable); refrigerating bottles; drinking flasks for 
travelers.

Class: 22 סוג: 22

Cords (except rubber cords, racket strings, strings for 
musical instruments), string, nets, tents, tarpaulins, 
sails, bags, (envelopes, pouches) for packaging (of 
textile); camouflage nets, tarpaulins, (except covers 
for life-saving and covers for baby carriages), sails 
(rigging); padding and stuffing materials (except of 
rubber or plastics); raw fibrous textile materials; 
ropes, nets, sails for ships.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; soles for footwear; 
underwear; clothing for sports; bathing suit; bathing 
trunks; bathing caps; wet suits for water-skiing; 
footwear for sports; bath sandals and slippers; 
footwear for the beach; non-slipping devices for 
footwear.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys; articles for gymnastics and sports 
excluding clothing, footwear and mats; play balloons; 
balls for games; hang gliders; kites; kite reels; 
sailboards; surf boards without automotive power; 
body boards; flippers for swimmers; waterskis; 
harpoon guns (sports articles); swimming pools 
(sports or play articles); slides for swimming pools; 
apparatus for games adapted for use only with a 
television set; swimming belts.

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; business management; 
business administration; retail services of leisure and 
sports articles, namely, retail sale of sports articles 
for water sports, retailing of sportswear and sports 
footwear.

Class: 39 סוג: 39

Passenger or freight transport; packaging and 
storage of goods; arranging of walks, escorting of 
travelers; rental of watercraft.

Class: 41 סוג: 41

Organization of competitions (education or 
entertainment); organization and conducting of 
colloquiums, conferences or congresses.

כ"ד סיון תשע"ו - 11430/06/2016



 Owners

Name: PROJETCLUB

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

(France Société anonyme)

כ"ד סיון תשע"ו - 11530/06/2016



Trade Mark No. 267113 מספר סימן

Application Date 06/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210564 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Skema ehf.

Address: Menntavegur 1, IS-101 Reykjavik, Iceland

(Iceland Private Limited Company (Ltd.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Teaching apparatus and instruments; compact discs 
[audio]; compact discs [read-only memory]; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; calculating machines; data 
processing equipment and computers; computer 
software.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings.

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

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

Iceland, 24/09/2013, No. 2726/2013 איסלנד, 24/09/2013, מספר 2726/2013

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

כ"ד סיון תשע"ו - 11630/06/2016



Trade Mark No. 267114 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1210566 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper towels; toilet paper; paper napkins; paper for 
packaging and wrapping purposes; cardboard boxes; 
 printed publications; calendars; posters; paintings; 
stickers (stationery); postage stamps;  office 
stationery; writing and drawing implements;  paper 
products for stationery purposes; paint rollers and 
paintbrushes for painting.

Class: 38 סוג: 38

Radio and television broadcasting services;  
providing access to Internet; news agencies.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of conferences, 
congresses and seminars;  publication and editing of 
printed matter, including magazines, books, 
newspapers, other than publicity texts; electronic 
publication services; production of movie films, radio 
and television programmes; news reporters services; 
photographic reporting services; photography; 
translation.

כ"ד סיון תשע"ו - 11730/06/2016



Conditions/Disclaimers

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

Two midnight blue A's leaning on each other on text 
"anadolu ajansi" and rouding out the circle on white 
background.

 Owners

Name: Anadolu Ajansı Ticaret Anonim Şirketi

Address: G.M.K. Bulvarı No:128/C Blok, Tandogan, 
Ankara, Turkey

(Turkey Corporation)

כ"ד סיון תשע"ו - 11830/06/2016



Trade Mark No. 267152 מספר סימן

Application Date 28/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1210924 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BLUE PASSION

Address: 25-29 place de la Madeleine, F-75008 PARIS, 
France

(France SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transportation information; transportation logistics 
services; delivery of newspapers; distribution of 
water, electricity or energy; distribution (delivery of 
goods); towing; rental of garages or parking places; 
vehicle rental; taxi transport; booking of seats for 
travel; physical storage of electronically-stored data 
or documents.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/12/2013, No. 13 4 055 539 צרפת, 18/12/2013, מספר 539 055 4 13

Class: 39 סוג: 39

כ"ד סיון תשע"ו - 11930/06/2016



Trade Mark No. 267169 מספר סימן

Application Date 28/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1211134 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EXPO 2015 S.P.A.

Address: Via Rovello, 2, I-20121 MILANO, Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials.

Class: 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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/02/2014, No. MI2014C001916 MI2014C001916 איטליה, 27/02/2014, מספר

Class: 22 סוג: 22

Class: 32 סוג: 32

כ"ד סיון תשע"ו - 12030/06/2016



Trade Mark No. 267315 מספר סימן

Application Date 23/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1211363 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medical Franchises & Investments

Address: Zuiderlaan 1-3 bus 8, B-9000 Gent, Belgium

(A Joint Stock Company duly organized and existing 
under the laws of Belgium)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Apparatus for cleaning or whitening and decolouring 
of teeth and dental prosthesis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/01/2014, No. 1282395 בנלוקס, 15/01/2014, מספר 1282395

Class: 10 סוג: 10

כ"ד סיון תשע"ו - 12130/06/2016



Trade Mark No. 267317 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1211384 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Anadolu Ajansı Ticaret Anonim Şirketi

Address: G.M.K. Bulvarı No:128/C Blok, Tandogan, 
Ankara, Turkey

(Turkey Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper towels; toilet paper; paper napkins; paper for 
packaging and wrapping purposes; cardboard boxes; 
plastic materials  for wrapping purposes;  printed 
publications; calendars; posters;  paintings; stickers 
(stationery); postage stamps; office stationery, 
instructional and teaching material (except furniture 
and apparatus); writing and drawing implements;  
paper products for stationery purposes;  office 
requisites; paint rollers for painting.

Class: 38 סוג: 38

Radio and television broadcasting services;  
providing access to Internet; news agencies.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of conferences, 
congresses and seminars;  publication and editing of 
printed matter, including magazines, books, 
newspapers, other than publicity texts; electronic 
publication services; production of movie films, radio 
and television programmes; news reporters services; 
photographic reporting services; photography; 
translation.

כ"ד סיון תשע"ו - 12230/06/2016



Trade Mark No. 267324 מספר סימן

Application Date 07/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1211500 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals.

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; ethereal oils; cosmetics; hair 
colourants; hair preparations; hair treatment 
preparations; hair lotions; dentifrices.

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

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

European Union, 17/09/2013, No. 012145272 האיחוד האירופי, 17/09/2013, מספר 012145272

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

כ"ד סיון תשע"ו - 12330/06/2016



Trade Mark No. 267330 מספר סימן

Application Date 21/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1211562 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1606479 אוסטרליה מספר: 1606479

Dated 17/02/2014 (Section 16) מיום 17/02/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical support, compression and recovery clothing 
included in this class.

Class: 25 סוג: 25

Men's and women's clothing, footwear, headgear 
including swimwear, running wear, cycling wear, 
sportswear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/02/2014, No. 1606479 אוסטרליה, 17/02/2014, מספר 1606479

Class: 10 סוג: 10

Class: 25 סוג: 25

כ"ד סיון תשע"ו - 12430/06/2016



 Owners

Name: 2XU Pty Ltd

Address: 243 Burwood Road, Hawthorn VIC 3122, 
Australia

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

כ"ד סיון תשע"ו - 12530/06/2016



Trade Mark No. 267342 מספר סימן

Application Date 12/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1211693 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & 
Co. KG

Address: Lange Zeile 1+3, 85435 Erding, Germany

Limited partnership with a limited liability company as a 
general partner

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Wheat beer, alcohol-reduced and alcohol-free wheat 
beer.

כ"ד סיון תשע"ו - 12630/06/2016



Trade Mark No. 267370 מספר סימן

Application Date 14/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1211972 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ERCOLI S.R.L.

Address: Via Sant'Andrea, 53, I-63813 MONTE URANO 
(FM), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; bags; handbags; 
change purses; wallets; coin purses; 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 and parasols; 
walking sticks; leads for animals.

Class: 25 סוג: 25

Shoes; boots; ankle boots; leather shoes; galoshes; 
rain boots; sports footwear; sandals; slippers; soles 
for footwear; heels; footwear uppers; clothing; 
sweaters; cardigans; waistcoats; dresses; trousers; 
shorts; jerseys; raincoats; leather clothing; woollen 
clothing; stockings; stocking suspenders; sock 
suspenders; wind resistant jackets; ski pants; fur 
coats; evening jackets; 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; neckties; bow ties; belts [clothing]; 
braces; hats; caps.

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

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

Italy, 13/12/2013, No. AN2013C000693 AN2013C000693 איטליה, 13/12/2013, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ד סיון תשע"ו - 12730/06/2016



Trade Mark No. 267389 מספר סימן

Application Date 13/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1212251 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; advertising; business 
administration; business organization and 
management consultancy; business inquiries; sales 
promotion for others through market information for 
trading purposes; compilation of data into computer 
databases.

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; insurance 
services; arranging of insurance; credit bureaux; 
consultancy in relation to the granting of loans; 
provision of information relating to finance, providing 
loans, investment and insurance; banking; credit 
agencies; loans (financial).

Class: 38 סוג: 38

Providing access to and transmission of messages, 
data, information, text and images, also by means of 
audio-visual and/or digital media, online, via mailbox 
systems and/or via international and national 
networks and digital networks; providing online 
forums and discussion groups for the transmission of 
messages between users of global computer 
networks and wireless networks (telecommunication); 
electronic exchange of messages via chatlines, 
chatrooms and internet forums.

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

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

Benelux, 30/04/2014, No. 1288708 בנלוקס, 30/04/2014, מספר 1288708

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

כ"ד סיון תשע"ו - 12830/06/2016



 Owners

Name: ECommerce Holding II S.àr.l.

Address: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, 
Luxembourg

(Luxembourg Limited liability company)

כ"ד סיון תשע"ו - 12930/06/2016



Trade Mark No. 267392 מספר סימן

Application Date 04/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0618688 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TFL Ledertechnik GmbH

Address: Im Schwarzenbach 2, 79576 Weil am Rhein, 
Germany

(Germany GmbH (private limited company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Tanning materials and tanning auxiliaries.

Class: 2 סוג: 2

Colorants, dyeing auxiliaries.

כ"ד סיון תשע"ו - 13030/06/2016



Trade Mark No. 267489 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1212271 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Anadolu Ajansı Ticaret Anonim Şirketi

Address: G.M.K. Bulvarı No:128/C Blok, Tandogan, 
Ankara, Turkey

(Turkey Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper towels; toilet paper; paper napkins; paper for 
packaging and wrapping purposes; cardboard boxes; 
plastic materials for wrapping purposes;  printed 
publications; calendars; posters;  paintings; stickers 
(stationery); postage stamps;  office stationery, 
instructional material (except furniture and 
apparatus); writing and drawing implements;  paper 
products for stationery purposes;  office requisites; 
paint rollers for painting.

Class: 38 סוג: 38

Radio and television broadcasting services;  
providing access to Internet; news agencies.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of conferences, 
congresses and seminars; publication and editing of 
printed matter, including magazines, books, 
newspapers, other than publicity texts; electronic 
publication services; production of movie films, radio 
and television programmes; news reporters services; 
photographic reporting services; photography; 
translation.

כ"ד סיון תשע"ו - 13130/06/2016



Trade Mark No. 267493 מספר סימן

Application Date 13/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1212315 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Procter and Gamble International Operations 
SA

Address: 47, route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-
Lancy, Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations used in industry for the 
production of cosmetic preparations.

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices.

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

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

Switzerland, 28/05/2014, No. 56360/2014 שוויץ, 28/05/2014, מספר 56360/2014

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

כ"ד סיון תשע"ו - 13230/06/2016



Trade Mark No. 267507 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1212489 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Anadolu Ajansı Ticaret Anonim Şirketi

Address: G.M.K. Bulvarı No:128/C Blok, Tandogan, 
Ankara, Turkey

(Turkey Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper towels; toilet paper; paper napkins; paper for 
packaging and wrapping purposes; cardboard boxes; 
plastic materials for wrapping purposes;  printed 
publications; calendars; posters;  paintings; stickers 
(stationery); postage stamps; office stationery, 
instructional material (except furniture and 
apparatus); writing and drawing implements;  paper 
products for stationery purposes; office requisites; 
paint rolls for painting.

Class: 38 סוג: 38

Radio and television broadcasting services;  
providing access to Internet; news agencies.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of conferences, 
congresses and seminars;  publication and editing of 
printed matter, including magazines, books, 
newspapers, other than publicity texts; electronic 
publication services; production of movie films, radio 
and television programmes; news reporters services; 
photographic reporting services; photography; 
translation.

כ"ד סיון תשע"ו - 13330/06/2016



Trade Mark No. 267510 מספר סימן

Application Date 31/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1212512 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: REVLON CONSUMER PRODUCTS 
CORPORATION

Address: One New York Plaza, NEW YORK, NY 10004, 
U.S.A.

(Estados Unidos de 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: 3 סוג: 3

Skin moisturizers, skin cleansers, depilatory lotions, 
oils, creams, astringents and depilatory products for 
the body, excluding the face; hair shampoos, 
conditioners, gels, hair pomades, creams and lotions 
for the hair, hair styling lotions, hair sprays, 
permanent wave products, hair dyeing preparations, 
hair colorants, hair straighteners, hair relaxing 
products, nail care products, specifically, 
preparations for removing nail polish, cuticle 
removers, nail strengthening products, nail creams, 
nail wraps, nail lengthening preparations, false nails, 
all for professional salons and professional trade.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/01/2014, No. 3.107.136 ספרד, 15/01/2014, מספר 3.107.136

Class: 3 סוג: 3

כ"ד סיון תשע"ו - 13430/06/2016



Trade Mark No. 267526 מספר סימן

Application Date 10/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1212709 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: READLY INTERNATIONAL AB

Address: Videum Science Park, SE-351 96 VÄXJÖ, 
Sweden

(Sweden Aktiebolag)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic publications recorded on computer media; 
downloadable electronic publications; printed 
publications in electronically readable form; electronic 
publications, downloadable; mobile data apparatus; 
mobile telecommunications apparatus.

Class: 35 סוג: 35

Arranging of subscriptions for the publications of 
others; market research for compiling information on 
readers of publications; providing advertising space 
in periodicals, newspapers and magazines; 
consumer services, namely providing consumer 
research in relation to recreational and entertainment 
services, travel services, and merchants and retail 
outlets; providing information about merchants and 
retail outlets; compilation of statistics; compilation 
and provision of trade and statistical information; 
compilation of information into computer databases; 
data collection for others; information relating to data 
processing.

Class: 41 סוג: 41

Publishing of electronic publications; electronic 
publications (not downloadable); provision of 
electronic publications (not downloadable); providing 
online electronic publications (not downloadable); 
providing electronic publications; online publishing of 
electronic books and periodicals; on-line library 
services, namely, providing electronic library services 
which feature newspapers, magazines, photographs 
and pictures via an on-line computer network; 
electronic online publication of periodicals and books; 
publication of texts, books, magazines and other 
printed matter; publication of books and magazines; 
publishing services; editorial consultation.

כ"ד סיון תשע"ו - 13530/06/2016



Trade Mark No. 267558 מספר סימן

Application Date 14/08/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Perry Ellis International Group Holdings 
Limited

Address: Montague Sterling Center, 5th Floor, East  Bay 
Street, Nassau, Bahamas

(Irish Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather, imitation leather and non-leather bags, 
namely, carry all bags and all types of backpacks; all 
included in class 18.

תיקי עור, דמוי עור ושלא מעור, שהם תיקים לכל מטרה וכל 
סוגי תיקי הגב; הנכללים כולם בסוג 18.                               

                                          

Class: 20 סוג: 20

Mattress pads, natural and down alternative pillows, 
toppers, encasements; all included in class 20.

רפידות מזרן, כריות טבעיות ומתחליפי נוצות, כיסויים, כיסויים 
למזרן; הנכללים כולם בסוג 20                             

Class: 24 סוג: 24

Mattress protectors, pillow protectors; towels, 
facecloths, shower curtains, pillowcases, bed sheets, 
blankets, comforters, comforter cases, bedspreads, 
pillow shams, dust ruffles, duvet covers, bed skirts, 
fabric window treatments in the nature of curtains, 
draperies, valances, and tie-backs; daybed covers, 
tablecloths not made of paper; textile napkins, 
curtains, draperies; tapestry style ornamental wall 
hangings made of textile; quilts in the nature of 
ornamental wall hangings; fabric sold by the yard for 
use in making curtains, drapes and upholstery; all 
included in class 24. 
  

גני מזרן, מגני כרית; מגבות, מגבות פנים, וילונות למקלחת, 
ציפיות לכריות, סדינים למיטה, שמיכות, שמיכות, כיסויי 
שמיכה, כיסויי מיטה, כיסויי כריות, חצאיות בסיס, ציפות, 
חצאיות מיטה, פתרונות לחלונות מבד, בצורה של וילונות, 
וילאות, וילוניות, וחבלי וילון; כיסויי מיטה ליום, מפות שולחן 
שלא עשויות מנייר; מפיות, וילונות, וילאות מטכסטיל; שטיחי 

קיר לנוי בסגנון שטיחים העשויים מטכסטיל; שמיכות בצורה של 
שטיחי קיר לנוי; בד הנמכר לפי יארדים לשימוש בייצור וילונות, 

כיסויים וריפוד; הנכללים כולם בסוג 24 
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ד סיון תשע"ו - 13630/06/2016



Trade Mark No. 267559 מספר סימן

Application Date 14/08/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Perry Ellis International Group Holdings 
Limited

Address: Montague Sterling Center, 5th Floor, East  Bay 
Street, Nassau, Bahamas

(Irish Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather, imitation leather and non-leather bags, 
namely, carry all bags and all types of backpacks; all 
included in class 18.

תיקי עור, דמוי עור ושלא מעור, שהם תיקים לכל מטרה וכל 
סוגי תיקי הגב; הנכללים כולם בסוג 18.                               

                                          

Class: 20 סוג: 20

Mattress pads, natural and down alternative pillows, 
toppers, encasements; all included in class 20. 
                              
 

רפידות מזרן, כריות טבעיות ומתחליפי נוצות, כיסויים, כיסויים 
למזרן; הנכללים כולם בסוג 20                            

                                        

Class: 24 סוג: 24

Mattress protectors, pillow׳ protectors; towels, 
facecloths, shower curtains, pillowcases, bed sheets, 
blankets, comforters, comforter cases, bedspreads, 
pillow shams, dust ruffles, duvet covers, bed skirts, 
fabric window treatments in the nature of curtains, 
draperies, valances, and tie-backs; daybed covers, 
tablecloths not made of paper; textile napkins, 
curtains, draperies; tapestry style ornamented wall 
hangings made of textile; quilts in the nature of 
ornamented wall hangings; fabric sold by (he yard for 
use in making curtains, drapes and upholstery; all 
included in class 24

מגני מזרן, מגני כרית; מגבות, מגבות פנים, וילונות למקלחת, 
ציפיות לכריות, סדינים למיטה, שמיכות, שמיכות, כיסויי 
שמיכה, כיסויי מיטה, כיסויי כריות, חצאיות בסיס, ציפות, 
חצאיות מיטה, פתרונות לחלונות מבד, בצורה של וילונות, 
וילאות, וילוניות, וחבלי וילון; כיסויי מיטה ליום, מפות שולחן 
שלא עשויות מנייר; מפיות, וילונות, וילאות מטקסטיל; שטיחי 
קיר לנוי בסגנון שטיחי העשויים מטקסטיל; שמיכות בצורה של 
שטיחי קיר לנוי; בד הנמכר לפי יארדים לשימוש בייצור וילונות, 
כיסויים וריפוד ;הנכללים כולם בסוג 24.                                
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ד סיון תשע"ו - 13730/06/2016



AN ORIGINAL PENGUIN BY MUNSINGWEAR

Trade Mark No. 267560 מספר סימן

Application Date 14/08/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Perry Ellis International Group Holdings 
Limited

Address: Montague Sterling Center, 5th Floor, East  Bay 
Street, Nassau, Bahamas

(Irish Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather, imitation leather and non-leather bags, 
namely, carry all bags and all types of backpacks; all 
included in class 18.

תיקי עור, דמוי עור ושלא מעור, שהם תיקים לכל מטרה וכל 
סוגי תיקי הגב; הנכללים כולם בסוג 18.                               

                                          

Class: 20 סוג: 20

Mattress pads, natural and down alternative pillows, 
toppers, encasements; all included in class 20. 
                     
 

רפידות מזרן, כריות טבעיות ומתחליפי נוצות, כיסויים, כיסויים 
למזרן; הנכללים כולם בסוג 20                            

                      

Class: 24 סוג: 24

Mattress protectors, pillow protectors; towels, 
facecloths, shower curtains, pillowcases, bed sheets, 
blankets, comforters, comforter cases, bedspreads, 
pillow shams, dust ruffles, duvet covers, bed skirts, 
fabric window treatments in the nature of curtains, 
draperies, valances, and tie-backs; daybed covers, 
tablecloths not made of paper; textile napkins, 
curtains, draperies; tapestry style ornamental wall 
hangings made of textile; quilts in the nature of 
ornamental wall hangings; fabric sold by the yard for 
use in making curtains, drapes and upholstery; all 
included in class 24.

מגני מזרן, מגני כרית; מגבות, מגבות פנים, וילונות למקלחת, 
ציפיות לכריות, סדינים למיטה, שמיכות, שמיכות, כיסויי 
שמיכה, כיסויי מיטה, כיסויי כריות, חצאיות בסיס, ציפות, 
חצאיות מיטה, פתרונות לחלונות מבד, בצורה של וילונות, 
וילאות, וילוניות, וחבלי וילון; כיסויי מיטה ליום, מפות שולחן 
שלא עשויות מנייר; מפיות, וילונות, וילאות מטכסטיל; שטיחי 
קיר לנוי בסגנון שטיחים  העשויים מטכסטיל; שמיכות בצורה 
של שטיחי קיר לנוי; בד הנמכר לפי יארדים לשימוש בייצור 

וילונות, כיסויים וריפוד; הנכללים כולם בסוג 24                       
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 25 סוג: 25

Shirts, t-shirts, sweatshirts, activewear, wind-
resistant jackets, jackets, coats, vests, pants, shorts, 
sweaters, sweatshirts, hats, caps, visors, headbands, 
shoes, sneakers, sandals, hosiery, socks, ties, 
wristbands, belts for clothing, swimwear, underwear, 
bibs, booties and onesis; all included in class 25.     

חולצות, חולצות טי, מיזעים, בגדי פעילות, ז'אקטים נגד רוח, 
ז'אקטים, מעילים, אפודות, מכנסיים, מכנסיים קצרים, סוודרים, 
מיזעים, כובעים, כובעי מצחייה, מצחיות, תיקי יד, נעליים, נעליי 
ספורט, סנדלים, לבנים, גרבים, עניבות, רצועות לפרק כף היד; 
חגורות לביגוד, בגדי ים, תחתונים, סינרים, מגפיים ובגדי גוף; 

הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ד סיון תשע"ו - 13830/06/2016



Trade Mark No. 267641 מספר סימן

Application Date 21/08/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sounds or images, magnetic data carriers, 
recording discs; Video games/software; Radios; 
Computers; Peripherals; Video tapes; Audio tapes; 
CDs; Sunglasses; bicycle helmets, sports helmet; 
Earphones; DVD’s; Telephones; DVD players; all 
included in class 9

מכשירים להקלטה, שידור והפקת צלילים או תמונות, נושאי 
נתונים מגנטיים, תקליטורים להקלטה; תוכנות/ משחקי וידאו; 
רדיו; מחשבים; ציוד היקפי; סרטי וידאו; סרטי שמע; תקליטורי 
סי.די.; משקפי שמש; קסדות אופניים, קסדות ספורט; אוזניות; 
תקליטורי די.וי.די.; טלפונים; נגני די.וי.די.; הנכללים כולם בסוג 

                                                       9

Class: 16 סוג: 16

Children’s books; children’s activity books; stickers; 
photo albums; photo storage boxes; stationery; paper 
table cloths; paper napkins; notebooks; calendars; 
pencils; pencil cases; pencil sharpeners; rubber 
erasers; crayons; markers; stamps (seals); inking 
pads; drawing rulers; dry erase writing boards; paper 
school supplies; Party decorations made of paper 
and cardboard in this class; Printed matter; Books; 
Photographs; Stationery; Artist’s Materials; Paint 
Brushes; Calendars; Journals; Stickers; Magazines; 
all included in class 16. 

ספרי ילדים; ספרי פעילויות לילדים; מדבקות; אלבומי תמונות; 
קופסאות אחסון תמונות; מכשירי כתיבה; מפות שולחן מנייר; 
מפיות מנייר; מחברות יומנים; עפרונות; נרתיקי עפרונות; מחקי 
גומי; עפרונות צבעוניים; מדגישים; חותמות; כריות דיו; סרגלי 
שרטוט; לוחות כתיבה מחיקה יבשה אספקת נייר לבית ספר; 
קישוטים למסיבה העשויים מנייר וקרטון בסוג זה; חומרים 
מודפסים; ספרים; תצלומים; מכשירי כתיבה; חומרי אומנות; 
מברשות צביעה; לוחות שנה;כתבי עת; מדבקות; מגזינים; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 20 סוג: 20

Furniture; Picture frames; Pillows; rugs; all included 
in class 20

ריהוט; מסגרות תמונה; כריות; שטיחים; הנכללים כולם בסוג 
                     20

Class: 24 סוג: 24

Bed and Table covers; Towels; washcloths; 
Cushions; Curtains; Rugs; all included in class 24

כיסויי מיטה ושולחן; מגבות; מטליות רחצה; כריות; וילונות; 
שטיחים; הנכללים כולם בסוג 24                 

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Footwear; Headgear; all included in class 
25

ביגוד; הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25                 

Class: 28 סוג: 28

Toys; building blocks; toy vehicles; action figure; 
board games; playing cards; bathroom toys; sand 
toys; scooters (toys); ride-on toys; balloons; dolls; 
puppet; musical box toys; skateboard; radio 
controlled toy vehicles; toy helmets;; all included in 
class 28. 

צעצועים; אבני בניין; רכבי צעצוע; דמות פעולה; משחקי לוח; 
קלפי משחק; צעצועי מקלחת; צעצועים לחול; קורקינטים 
(צעצועי); צעצועי רכיבה; בלונים; בובות; צעצוע תיבה 

מוזיקלית; סקייטבורד; מכוניות משחק בשלט רחוק; קסדות 
צעצוע; הנכללים כולם בסוג 28.                                          

                

כ"ד סיון תשע"ו - 13930/06/2016



 Owners

Name: Prism Art & Design Limited

Address: Maple House, 149 Tottenham Court Road,, 
London, W1T 7NF, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Education, training and entertainment services; 
amusement park services; game services provided 
on-line from a computer network; entertainment 
information; education information; organization, 
production and presentation of live performances and 
audience participation events; personal 
appearances by costumed characters; all included in 
class 41. 

שירותי חינוך, אימון, ובידור; שירותי פארק שעשועים; שירותי 
משחק הניתנים באופן מקוון מרשת מחשבים; מידע בידור; 
מידע חינוכי; ארגון, הפקה והצגה של הופעות חיות ואירועים 
בשיתוף קהל; הופעות אישיות של דמויות מחופשות; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ד סיון תשע"ו - 14030/06/2016



Trade Mark No. 267703 מספר סימן

Application Date 22/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1213527 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1606480 אוסטרליה מספר: 1606480

Dated 17/02/2014 (Section 16) מיום 17/02/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical support, compression and recovery clothing 
included in this class.

Class: 25 סוג: 25

Men's and women's clothing, footwear, headgear, 
including swimwear, running wear, cycling wear, 
sportswear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/02/2014, No. 1606480 אוסטרליה, 17/02/2014, מספר 1606480

Class: 10 סוג: 10

Class: 25 סוג: 25

כ"ד סיון תשע"ו - 14130/06/2016



 Owners

Name: 2XU Pty Ltd

Address: 243 Burwood Road, Hawthorn VIC 3122, 
Australia

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

כ"ד סיון תשע"ו - 14230/06/2016



AL MERRICK

Trade Mark No. 267815 מספר סימן

Application Date 26/08/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Burton Corporation

Address: 80 Industrial Parkway, Burlington, VT, 05401, 
U.S.A.

a Vermont, 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: 28 סוג: 28

Surfboards and surfboard related products, namely, 
boardbags, fins, leashes, noseguards, surfboard 
covers, surfboard traction pads, tethers, bags 
specially designed for carrying and protecting 
surfboards; surfboards, bodyboards; sporting 
accessories namely leg ropes and security leashes 
for surfboards, surfboard deck grips; all included in 
class 28

גלשנים, מוצרים הקשורים לגלשנים, כלומר, תיקים לגלשנים, 
סנפירים, רסנים, מגני חרטום, כיסויים לגלשנים, רפידות משיכה 
לגלשנים, חבלים, תיקים המעוצבים במיוחד לנשיאה ולהגנה על 
גלשנים; גלשנים, גלשני גוף; אביזרי ספורט כלומר חבלי רגל 

ורצועות ביטחון לגלשנים, מאחזי סיפון לגלשנים; הנכללים כולם 
בסוג 28                                                                         

                                                      

כ"ד סיון תשע"ו - 14330/06/2016



Keyplex

Trade Mark No. 267831 מספר סימן

Application Date 26/08/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Morse Enterprises Limited, Inc  

Address: 111 South Knowles Avenue, Suite 202, Winter 
Park, FL, 32789, U.S.A.

incorporated in Florida U.S.A

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: 1 סוג: 1

Micronutrient composition, namely plant nutrient or 
fertilizer, for foliar, namely applied to leaves, and 
ground application to plants - Plant Fertilizer; all 
included in class 1.

תרכובת מיקרו-תזונתית, כלומר חומר מזין או דשן, לשם יישום 
עלי, כלומר מיושם על העלים, וקרקעי לצמחים - דשן צמחים; 
הנכללים כולם בסוג 1.                                                       

                                            

כ"ד סיון תשע"ו - 14430/06/2016



Trade Mark No. 268074 מספר סימן

Application Date 12/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1214999 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gold, blue, 
white, red and chamois. as shown in the  mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the No claim is made to the 
exclusive right to use "Getreu dem bayerischen 
Reinheitsgebot von 1516", "Aus Bayern", "Weißbier", 
"Privatbrauerei" apart from the mark as shown. 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & 
Co. KG

Address: Lange Zeile 1+3, 85435 Erding, Germany

Limited partnership with a limited liability company as a 
general partner

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer, alcohol-reduced and alcohol-free beer, 
especially wheat beer, syrups and other preparations 
for making beverages.

כ"ד סיון תשע"ו - 14530/06/2016



Trade Mark No. 268100 מספר סימן

Application Date 12/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215313 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & 
Co. KG

Address: Lange Zeile 1+3, 85435 Erding, Germany

Limited partnership with a limited liability company as a 
general partner

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Wheat beer, namely, alcohol-reduced and alcohol-
free wheat beer.

כ"ד סיון תשע"ו - 14630/06/2016



Trade Mark No. 268143 מספר סימן

Application Date 03/09/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Royalton Overseas Limited

Address: 325 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, 
Virgin Islands

(British Virgin Islands Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Brandt, Adv.

Address: 136 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: איל ברנדט, עו"ד

כתובת : רוטשילד 136, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Cooking, frying and baking devices and appliances, 
electric; electric potties, electric pans, electric kettles, 
heating installation (water); bath fitting; water 
purifying apparatus and machines; radiators electric; 
lighters; of different materials including: porcelain, 
wood, different metals, iron, aluminum, stainless 
steel, ceramic materials; all included in Class 11.

התקנים וכלים לבישול, טיגון ואפייה חשמליים ; סירים 
חשמליים, מחבתות חשמליים, קומקומים חשמליים, מתקני 

חימום (מים); אביזרי אמבטיה; מכשירים ומכונות לטיהור מים; 
רדיאטורים חשמליים; מציתים; מחומרים שונים כולל: חרסינה, 
עץ, מתכות שונות, ברזל, אלומיניום, נירוסטה, חומרים קרמיים; 
הנכללים כולם בסוג 11.                                                     
                                                                                    

                              

Class: 35 סוג: 35

Advertising Marketing and sales for kitchen utilities 
and household utilities;  Business management 
consultant and assistance; Consultant and 
assistance for consumers;  all included in class 35.

פרסום שיווק ומכירות של מוצרי מטבח וכלי בית; ייעוץ וסיוע 
לניהול עסקי; ייעוץ ומידע לצרכנים;  הנכללים כולם בסוג 35.     
                                                                                    

                                                                            

כ"ד סיון תשע"ו - 14730/06/2016



Trade Mark No. 268244 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215879 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Green, white, 
beige, black, grey and brown. as shown in the mark.

 Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies of alcoholic beverages; retail 
and wholesale services with alcoholic 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)

Liechtenstein, 31/01/2014, No. 2014-93 ליכטנשטיין, 31/01/2014, מספר 2014-93

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

כ"ד סיון תשע"ו - 14830/06/2016



Trade Mark No. 268245 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215880 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Green, yellow, 
white, black, grey and beige. as shown in the mark.

 Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Establishment)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies of alcoholic beverages; retail 
and wholesale services with alcoholic 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)

Liechtenstein, 31/01/2014, No. 2014-90 ליכטנשטיין, 31/01/2014, מספר 2014-90

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

כ"ד סיון תשע"ו - 14930/06/2016



KINDLE VOYAGE

Trade Mark No. 268336 מספר סימן

Application Date 17/09/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; compact discs, DVDs and other 
digital recording media; data processing equipment, 
computers; computer software; portable and 
handheld electronic devices for transmitting, storing, 
manipulating, recording, and reviewing text, images, 
audio, video and data, including via global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks and electronic and 
mechanical parts and fittings therefor; computers; 
tablet computers, electronic book readers, audio and 
video players, electronic personal organizers, 
personal digital assistants, and global positioning 
system devices and electronic and mechanical parts 
and fittings therefor; computer peripheral devices; 
computer and portable and handheld electronic 
device accessories, namely, monitors, displays, 
keyboards, mouse, wires, cables, modems, printers, 
disk drives, adapters, adapter cards, cable 
connectors, plug-in connectors, electrical power 
connectors, docking stations, including electronic 
docking stations, headphones and earphones and 
drivers; charging stations, battery chargers; battery 
packs; memory cards and memory card readers; 
speakers, microphones, and headsets; cases, 
covers, and stands for portable and handheld 
electronic devices and computers; devices for the 
display of electronically published materials, in the 
nature of books, journals, newspapers, magazines, 
multimedia presentations, television programmes and 
films; headphones and earphones; data 
synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and 
handheld computers; computer software for 
authoring, downloading, transmitting, sharing 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, manipulating, and transferring content, 
text, visual works, audio works, audio visual works, 
literary works, data, files, documents and electronic 
works, graphics, images, and electronic publications 
via portable electronic devices and computers; 
downloadable pre-recorded audio and audiovisual 
content, information, and commentary; downloadable 
electronic books, magazines, periodicals, 
newsletters, newspapers, journals, and other 
publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; programs for consumer video 
game apparatus; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs 

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; קומפקט 
דיסקים, די-וי-די ומדיות הקלטה אחרות; ציוד לעיבוד נתונים, 
מחשבים; תוכנות מחשב; התקנים אלקטרונים ניידים ולכף היד 
עבור שידור, אחסון, הפעלה, הקלטה, ובדיקת טקסט, תמונות, 
קול, ווידיאו ונתונים, כולל דרך רשתות מחשבים גלובאליות, 
רשתות אלחוטיות, ורשתות תקשורת אלקטרוניות ואביזרים 
אלקטרוניים ומכניים וחלקים שלהם; מחשבים, מחשבי לוח, 
קוראי ספרים אלקטרוניים, נגני שמע וודיאו, מארגנים אישיים 
אלקטרוניים, עוזרים אישיים דיגיטליים, והתקני מערכת מיקום 
גלובלית ואביזרים אלקטרוניים ומכניים וחלקים שלהם; התקני 
מחשב היקפיים; אביזרים למחשבים ולהתקנים אלקטרוניים 
ניידים ולכף היד, דהיינו, מסכים, מצגים, מקלדות, עכברים, 

חוטים, כבלים, מודמים, מדפסות, כונני דיסק, מתאמים, כרטיסי 
מתאם, מחברי כבל, מחברים לחיבור עצמי, מחברי כח חשמלי, 
תחנות עגינה, כולל תחנות עגינה אלקטרוניות, אוזניות ואוזניות 
לפנים האוזן וכוננים; עמדות הטענה, מטעני סוללה; מארזי 
סוללות; כרטיסי זיכרון וקוראי כרטיסי זיכרון; רמקולים, 

מיקרופונים ואוזניות; תיקים, מכסים ומעמדים עבור התקנים 
אלקטרוניים ניידים ולכף היד ומחשבים; התקנים לתצוגה של 
פרסומים אלקטרוניים, בדמות ספרים, כתבי עת, עיתונים, 

מגזינים, מצגות מולטימדיה, תוכניות טלוויזיה וסרטים; אוזניות 
ואוזניות לפנים האוזן; תוכנות לסנכרון נתונים, ותוכניות כלים 

לפיתוח יישומים למחשבים אישיים ונישאים ביד; תוכנות מחשב 
לכתיבה, הורדה, שידור, שיתוף, קבלה, עריכה, מיצוי, קידוד, 
פיענוח, תצוגה, הפעלה, ושידור של תוכן, טקסט, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, יצירות קוליות-חזותיות, יצירות 
ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות, 
גרפיקות, דמויות, ופרסומים אלקטרוניים דרך התקנים 
אלקטרוניים ניידים ומחשבים; תכני שמע ואורקולי, מידע 

ופרשנויות המוקלטים מראש וניתנים להורדה; ספרים, מגזינים, 
כתבי עת תקופתיים, עלונים, עיתונים, כתבי עת, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות לניהול מסדי 

נתונים; תוכנות לזיהוי תווים; תוכנות לזיהוי קול; תוכנות לדואר 
אלקטרוני והודעות; תוכנות מחשב לשם גישה, דפדוף וחיפוש 
במסדי נתונים מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנות 
לסנכרון נתונים; תוכנות לפיתוח יישומים; תוכנות להתקני 
משחקי וידאו לצרכן; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים, 
דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים מגנטיים, 
כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, תוכנות 
מחשב הניתנות להורדה של די-וי-די-רום ותוכנות לאחסון 

די-וי-די-רום  להתקני משחקי וידאו לצרכן; תוכניות משחקים 
למחשב; תוכניות מחשב; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים 

מגנטיים, דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים 
מגנטיים, כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, 
די-וי-די-רום ותוכניות אחסון למדיית אחסון למחשב; מחשבים 
נישאים; מסכים למחשבים; שלטי רחק למחשבים; מסכים 
נישאים לתצוגה של פרסומים אלקטרוניים; עכברים [ציוד 
לעיבוד נתונים]; מדפסות לשימוש עם מחשבים; התקנים 

היקפיים למחשב; מסכים [חומרת מחשב]; סורקים [ציוד לעיבוד 
נתונים]; עטים אלקטרוניים [יחידות תצוגה ויזואלית]; לוחות 
זמנים אלקטרוניים; כרטיסי זיכרון-בזק; מודולי זיכרון; דיסקים 
אופטיים [ריקים], דיסקים מגנטיים [ריקים], קומפקט-דיסקים 
[ריקים], וכרטיסים מגנטיים [ריקים]; נגני די-וי-די; מקליטי 

די-וי-די; שלטי רחק עבור מקליטי ונגני די-וי-די; שלטי רחק עבור 
מקליטי ונגני וידאו דיסק; שלטי רחק למכשירי הקלטה; נגני 

כ"ד סיון תשע"ו - 15030/06/2016



downloadable computer programs and DVD-ROMs 
storing programs for consumer video game 
apparatus; game programs for computer; computer 
programs; electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
storage media storing programs for computers; 
portable computers; monitors for computers; remote 
controllers for computers; portable terminals for 
displaying electronic publications; mouse [data 
processing equipment]; printers for use with 
computers; computer peripheral devices; monitors 
[computer hardware]; scanners [data processing 
equipment]; electronic pens [visual display units]; 
electronic agendas; flash memory cards; memory 
modules; optical discs [blank], magnetic discs [blank], 
compact discs [blank], and magnetic cards [blank]; 
DVD players; DVD recorders; remote controllers for 
DVD recorders and players; remote controllers for 
video disc recorders and players; remote controllers 
for recording devices; digital audio players; audio 
recorders; digital video players; portable apparatus 
for recording and reproduction of music; portable 
apparatus for recording and reproduction of video; 
other apparatus for recording and reproduction of 
video; telecommunication machines and apparatus; 
recorded compact discs; phonograph records; 
metronomes; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music 
files; exposed cinematographic films; exposed slide 
films; downloadable image files; recorded video discs 
and video tapes; electronic publications; cameras; 
photographic machines and apparatus; 
cinematographic machines and apparatus; optical 
machines and apparatus; batteries and cells; 
rechargeable batteries; spectacles [eyeglasses and 
goggles] spectacles for use with 3D gaming 
apparatus and other consumer electronics in the 
nature of PDAs, ereaders, computers, computer 
tablets and laptops; AC adapters for consumer video 
game apparatus; earphones for consumer video 
game apparatus; microphones for consumer video 
game apparatus; monitors for consumer video game 
apparatus; memory cards for consumer video game 
apparatus; protective films for liquid crystal displays 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; apparatus for image and sound archiving 
and visualisation, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
fittings and software for the aforesaid apparatus; data 
recordings including audio, video, still and moving 
images and text; computer software, including 
software for use in downloading, storing, reproducing 
and organising audio, video, still and moving images 
and data; downloadable electronic publications; 
computer, electronic and video games programmes 
and equipment; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments; game controllers; 
cinematographic machines and apparatus; electronic 
controllers; electronic controllers to impart sensory 
feedback, namely, sounds and vibrations that are 
perceptible to the user; motion sensitive interactive 
video game remote control units; interactive video 
game remote control units; portable and handheld 
electronic devices for video games; video games; 
wireless controllers to monitor and control the 

שמע דיגיטליים; מקליטי שמע; נגני וידאו דיגיטליים; התקנים 
ניידים לשם הקלטה ושחזור של מוזיקה; התקנים ניידים לשם 

הקלטה ושחזור של וידאו; התקנים אחרים לשם הקלטה ושחזור 
של וידאו; מכשירים והתקנים לטלקומוניקציה; קומפקט דיסקים 

מוקלטים; תקליטים; מטרונומים; מעגלים אלקטרוניים 
וסי-די-רום מוקלטים עם תוכניות ביצועים אוטומטיים לכלי נגינה 
אלקטרוניים; קבצי מוזיקה הניתנים להורדה; סרטים לקולנוע 
חשופים; סרטי שקופיות חשופים; קבצי דמויות הניתנים 
להורדה; דיסקי וידאו וקלטות וידאו מוקלטים; פרסומים 
אלקטרוניים; מצלמות; מכונות והתקנים לצילום; מכונות 

והתקנים לצילום קולנוע; מכונות והתקנים אופטיים; סוללות 
ותאים; סוללות הניתנות להטענה; משקפיים [משקפי ראיה 

ומשקפות], משקפיים לשימוש עם התקני משחקים בתלת מימד 
ומוצרי צריכה אלקטרוניים אחרים בדמות פי-די-איי, קוראים 
אלקטרוניים, מחשבים, מחשבי לוח ומחשבים ניידים; מתאמי 
איי-סי להתקני משחקי וידאו לצרכן; אוזניות להתקני משחקי 
וידאו לצרכן; מיקרופונים להתקני משחקי וידאו לצרכן; מסכים 
להתקני משחקי וידאו לצרכן; כרטיסי זיכרון להתקני משחקי 
וידאו לצרכן; שכבת מגן למסכי קריסטל נוזלי עבור מתקני 

משחקים לכף היד בעלי מסכי קריסטל נוזלי; התקן לשם אחסון 
בארכיב וראייה של תמונות וצלילים, התקן להקלטה, שידור או 
שחזור של צלילים או תמונות; מתאמים ותוכנות עבור ההתקן 
האמור לעיל; הקלטות נתונים הכוללות שמע, וידאו, תמונות 
דוממות ונעות וטקסט; תוכנות מחשב, כולל תוכנות לשימוש 

בהורדה, אחסון, שחזור וארגון של שמע, וידאו, תמונות דוממות 
ונעות ונתונים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות 
וציוד למשחקי מחשב, משחקים אלקטרוניים ומשחקי וידאו; 
התקנים ומכשירים אלקטרוניים להוראה וללימוד; בקרי 

משחקים; התקנים ומכשירים לקולנוע; בקרים אלקטרוניים; 
בקרים אלקטרוניים לשם הקניית משובים תחושתיים, דהיינו, 
קולות ורטט הנקלטים על ידי המשתמש; יחידות שלט רחוק 
אינטראקטיביות רגישות לתנועה למשחקי וידאו; יחידות שלט 
רחוק אינטראקטיביות למשחקי וידאו; התקנים אלקטרוניים 

ניידים ולכף היד למשחקי וידאו; משחקי וידאו; בקרים אלחוטיים 
לשם ניטור ושליטה על הפעילות של התקנים אלקטרוניים 
אחרים; שלטי רחק; ג'ויסטיקים; מסכי מגע למחשב; יצירות 

קוליות, יצירות חזותיות, יצירות אורקוליות ופרסומים 
אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות מחשב לשימוש על 
התקנים אלקטרוניים, בדמות ערכת פיתוח לתוכנות מחשב 

המכילה כלי פיתוח לתוכנות מחשב לשם פיתוח משלוח תכנים 
ושירותים דרך רשתות מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות, 

ורשתות תקשורת אלקטרוניות; תוכנות מחשב לתכנות 
טלוויזיות מותאם אישית, אינטראקטיבי ומדריכים למשתמש 
המופצים עימן; תוכנות מחשב לשימוש ביצירה, הצגה, ותפעול 
של מדיה חזותית, דמויות גראפיות, צילומים, איורים, הנפשה 
דיגיטלית, וידאו קליפים, קטעי סרטים ונתוני שמע; תוכניות 

תוכנת מחשב לפיתוח יישומים; תוכנות מחשב לקביעת פורמט 
והמרה של תכנים, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, 

יצירות אורקוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים 
ויצירות אלקטרוניות אל פורמט המותאם להתקנים אלקטרוניים 
ניידים ומחשבים; תוכנות מחשב המאפשרות להוריד ולגשת אל 

תכנים, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות 
אורקוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות 
אלקטרוניות על מחשב או על התקן אלקטרוני צרכני נייד אחר, 
תוכנות מחשב ומשחקים אלקטרוניים ומכשירים המותאמים 

לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג; תוכנות הניתנות להורדה 
בדמות יישומים לניידים למחשבים או להתקנים אלקטרוניים 
צרכניים אחרים; שלטי רחק להתקנים אלקטרוניים ניידים ולכף 

היד ולמחשבים; תוכנות לשימוש בהקשר עם פרסומים 
אלקטרוניים; כלי תוכנה בדמות מדריך חיפושים לפרסום\ספר; 
תוכנת מחשב עבור חיפוש, איתור, חיבור, מפתוח, תיאום, 
ניווט, רכישה, הורדה, קבלה, קידוד, פענוח, נגינה, אחסון, 
וארגון טקסט, נתונים, תמונות, גרפיקה, קול וודיאו על רשת 
מחשבים גלובלית; תוכנת דפדפן אינטרנט; מחשבים ניידים, 
והתקני תקשורת ניידים; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות 

להקלטה; קומפקט דיסקים, די-וי-די ומדיות קליטה דיגיטלית 
אחרות; תוכנות למחשב ולהתקנים ניידים לשיפור יכולות העלה 
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functioning of other electronic devices; remote 
controls; joysticks; computer touchscreens; 
downloadable audio works, visual works, audiovisual 
works and electronic publications; computer software 
for use on electronic devices, in the nature of 
computer software development kit consisting of 
computer software development tools for the 
development of content and service delivery across 
global computer networks, wireless networks, and 
electronic communications networks; computer 
software for personalized, interactive television 
programming and accompanying manuals distributed 
therewith; computer software for use in generating, 
displaying and manipulating visual media, graphic 
images, photographs, illustrations, digital animation, 
video clips, film footage and audio data; application 
development computer software programs; computer 
software for formatting and converting content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works 
into a format compatible with portable electronic 
devices and computers; computer software enabling 
content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and 
electronic works to be downloaded to and accessed 
on a computer or other portable consumer electronic 
device, computer and electronic game software and 
machines adapted for use with external display 
screen or monitor; downloadable software in the 
nature of a mobile application for computers or other 
portable consumer electronic device; remote controls 
for portable and handheld electronic devices and 
computers; software for use in connection with 
electronic publications; software tool in the nature of 
a publication/book exploration guide; computer 
software for searching, locating, compiling, indexing, 
correlating, navigating, obtaining, downloading, 
receiving, encoding, decoding, playing, storing and 
organizing text, data, images, graphics, audio and 
video on a global computer network; Internet browser 
software; mobile computers, and mobile 
communications devices; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs, DVDs and other 
digital recording media; computer and mobile device 
software for enhancing uploading and downloading 
capabilities on computers, mobile computers, and 
mobile communications devices; computer software 
enabling content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works to be downloaded to 
and accessed on a computer or other portable 
consumer electronic device, computer and electronic 
game software, publishing software; downloadable 
audio works, visual works, audiovisual works, and 
electronic publications featuring books, magazines, 
newspapers, periodicals, newsletters, guides, 
quizzes, tests, journals and manuals on a variety of 
topics including those of interest to children; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application in the field of childhood education and 
development for developing cognitive skills, counting 
skills, fine motor skills, imaginative play, language, 
and creative expression; downloadable video games, 
interactive game programs and applications for 
computer or other portable consumer electronic 
device; application development computer software 
programs; computer software for transmitting, 

והורדה על מחשבים, מחשבים ניידים, והתקני תקשורת ניידים; 
תוכנת מחשב המאפשרת הורדה וגישה אל תוכן, טקסט, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, יצירות ספרותיות, 
נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות דרך מחשב או 
התקן אלקטרוני צרכני ניידי אחר, תוכנות מחשב ומשחקים 
אלקטרוניים, תוכנות פרסום; יצירות קוליות, יצירות חזותיות, 
יצירות אורקוליות ופרסומים אלקטרוניים הכוללים ספרים, 
מגזינים, עיתונים, כתבי עת תקופתיים, דפי מידע, מדריכים, 
בוחנים, מבחנים, כתבי עת ומדריכים במגוון נושאים כולל 

נושאים המעניינים  ילדים, הניתנים להורדה; תוכנה הניתנת 
להורדה בתחום יישומים לניידים בתחום חינוך ופיתוח ילדים 

לשם פיתוח מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות ספירה, מיומנויות 
מוטוריקה עדינה, משחקי דמיון, שפה, והבעה יצירתית; משחקי 

ווידיאו, תוכנות משחק אינטראקטיביות ויישומים הניתנים 
להורדה עבור מחשב או התקן אלקטרוני צרכני נייד אחר; 

תוכניות תוכנת מחשב לפיתוח יישומים; תוכנות מחשב לשידור, 
שיתוף, קבלה, הורדה, זרימה, הצגה והעברה של תכנים, 
טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, 

יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות 
דרך התקנים אלקטרוניים ניידים ומחשבים ורשתות מחשבים 
גלובליות ותקשורת; תוכנות מחשב לפרמוט והמרת תוכן, 
טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, 

יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות 
לפורמט המותאם להתקנים אלקטרוניים ניידים ומחשבים; 
תוכנות לפיקוח הורי; ממירים לסטנדרטים של טלוויזיה; 
מפענחים של תוכניות טלוויזיה; מערכות מסופי טלוויזיה 

אינטראקטיביים; תוכנות לטלוויזיות אינטראקטיביות; טלוויזיות 
אינטראקטיביות המחוברות לאינטרנט; ממירים לטלוויזיות 
אינטראקטיביות המחוברות לאינטרנט; תוכניות מחשב 
לטלוויזיות אינטראקטיביות ולמשחקים ו/או בחנים 

אינטראקטיביים; וחלקים ומתאמים עבור כל הסחורות לעיל.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 15230/06/2016



sharing, receiving, downloading, streaming, 
displaying and transferring content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works via 
portable electronic devices and computers and global 
computer and communications networks; computer 
software for formatting and converting content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works 
into a format compatible with portable electronic 
devices and computers; parental control software; 
television standards convertors; television program 
decoders; interactive television terminal sets; 
software for interactive televisions; internet 
connected interactive televisions; internet connected 
interactive television set top boxes; computer 
programmes for interactive televisions and for 
interactive games and/or quizzes; and parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 16 סוג: 16

Printing blocks, printed matter in the field of 
computers and tablet computers, printed matter in 
the field of multi-media products, interactive products 
and online services, printed publications, books, 
magazines, newsletters, periodicals, brochures, 
booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets, 
greeting cards, advertising and promotional material, 
catalogues, catalogues relating to computer software, 
computer brochures, computer handbooks, computer 
hardware publications, computer hardware reference 
manuals, computer hardware users guide, computer 
manuals, publications relating to technology, digital 
technology and gadgets, catalogues relating to 
musical apparatus and instruments, catalogues 
relating to TV, telecommunications apparatus, 
handheld and mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, faxes, 
electronic mail, video, instant messaging, music, 
audio-visual and other multimedia works, and other 
digital data, music books, music instruction manuals, 
music magazines, desk accessories, telephone and 
address books, agendas, diaries, calendars, posters, 
mounted and un-mounted photographs, display 
materials, booklets for sale with audio tapes, parts 
and fittings for all the aforesaid goods.

גלופות לדפוס, דברי דפוס בתחום המחשבים ומחשבי לוח, 
דברי דפוס בתחום מוצרי מולטימדיה, מוצרים אינטראקטיביים 

ושירותים מקוונים, פרסומים מודפסים, ספרים, מגזינים, 
מידעונים, כתבי עת תקופתיים, עלוני פרסום, ספרונים, דפי 
מידע, מדריכים למשתמש, כתבי עת, עלונים, כרטיסי ברכה, 
חומרי פרסום וקידום, קטלוגים, קטלוגים הנוגעים לתוכנות 

מחשב, עלוני פרסום של מחשבים, ספרי משתמש למחשבים, 
פרסומי חומרה למחשבים, מדריכי התייחסות לחומרות מחשב, 
מדריכים למשתמש לחומרות מחשב, מדריכי שימוש למחשבים, 
פרסומים הנוגעים לטכנולוגיה, טכנולוגיה דיגיטלית וגאדג'טים, 
קטלוגים הנוגעים למכשירים והתקנים מוזיקליים, קטלוגים 

הנוגעים לטלוויזיה, התקני תקשורת רחק, התקנים דיגיטליים 
אלקטרוניים לכף היד וניידים לשם שליחה וקבלה של שיחות 

טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, וידאו, הודעות מידיות, מוזיקה, 
יצירות אורקוליות ומולטימדיה אחרות, ונתונים דיגיטליים 

אחרים, ספרי מוזיקה, מדריכים להוראת מוזיקה, מגזינים של 
מוזיקה, אביזרים לשולחן כתיבה, ספרי טלפונים וכתובות, 
לוחות זמנים, יומנים, לוחות שנה, כרזות, תמונות מותקנות 
ושאינן מותקנות על גב תומך, חומרים לתצוגה, ספרונים 

למכירה עם קלטות שמע, חלקים ומתאמים עבור כל הסחורות 
לעיל.                                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 28 סוג: 28

Handheld units for playing electronic games, other 
than those adapted for use with an external display 
screen or monitor; games featured on a portable 
handheld device; hand-held electronic games and 
apparatus; games, electronic games, and video 
games; controllers for games consoles; computer 
game apparatus; protected carrying cases specially 
adapted for handheld games units and computer 
tablets; video game machines; controllers for video 
game machines; consumer video game apparatus 
with camera function; consumer video game 
apparatus; controllers and joysticks for consumer 
video game apparatus; protective films for controller 
of consumer video game apparatus; handheld game 
apparatus with liquid crystal displays; card game toys 
and their accessories; game machines and 
apparatus; sports equipment, parts and fittings for all 
the aforesaid goods.

יחידות נישאות ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים, חוץ מאלה 
המותאמים לשימוש עם מסכי תצוגה חיצונית או צגים; משחקים 

המוצגים על התקנים ניידים לכף היד; משחקים והתקנים 
אלקטרוניים לכף היד; משחקים, משחקים אלקטרוניים, ומשחקי 
וידאו; בקרים עבור עמדות משחקים; התקני משחקי מחשב; 
קופסאות נשיאה מוגנות המותאמות במיוחד עבור יחידות 

משחקים לכף היד ומחשבי לוח; מכונות משחקי וידאו; בקרים 
עבור מכונות משחקי וידאו; התקן צרכני למשחקי וידאו בעל 

פעולת מצלמה; התקן צרכני למשחקי וידאו; בקרים וג'ויסטיקים 
להתקנים צרכניים למשחקי וידאו; סרטי מגן עבור בקרים 

להתקנים צרכניים למשחקי וידאו; התקני משחקים לכף היד 
בעלי תצוגת קריסטל נוזלי; צעצועי משחקי קלפים ואביזריהם; 
מכונות והתקני משחקים; ציוד לספורט, חלקים ומתאמים עבור 
כל הסחורות לעיל.                                                           
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סוג: 35

Business services relating to the provision of 
sponsorship for television programmes; retail store 
and online retail store services featuring Scientific, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 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; data processing equipment, 
computers; computer software; portable and 
handheld electronic devices for transmitting, storing, 
manipulating, recording, and reviewing text, images, 
audio, video and data, including via global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks and electronic and 
mechanical parts and fittings therefor; computers; 
tablet computers, electronic book readers, audio and 
video players, electronic personal organizers, 
personal digital assistants, and global positioning 
system devices and electronic and mechanical parts 
and fittings therefor; computer peripheral devices; 
computer and portable and handheld electronic 
device accessories, namely, monitors, displays, 
keyboards, mouse, wires, cables, modems, printers, 
disk drives, adapters, adapter cards, cable 
connectors, plug-in connectors, electrical power 
connectors, docking stations, including electronic 
docking stations, headphones and earphones and 
drivers; charging stations, battery chargers; battery 
packs; memory cards and memory card readers; 
speakers, microphones, and headsets; cases, 
covers, and stands for portable and handheld 
electronic devices and computers; devices for the 
display of electronically published materials, in the 
nature of books, journals, newspapers, magazines, 
multimedia presentations, television programmes and 
films; headphones and earphones; data 
synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and 
handheld computers; computer software for 
authoring, downloading, transmitting, sharing 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, manipulating, and transferring content, 
text, visual works, audio works, audio visual works, 
literary works, data, files, documents and electronic 
works, graphics, images, and electronic publications 
via portable electronic devices and computers; 
downloadable pre-recorded audio and audiovisual 
content, information, and commentary; downloadable 
electronic books, magazines, periodicals, 
newsletters, newspapers, journals, and other 
publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; programs for consumer video 
game apparatus; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs 
downloadable computer programs and DVD-ROMs 
storing programs for consumer video game 

שירותי משרד הנוגעים לאספקת חסויות לתוכניות טלוויזיה; 
שירותי חנויות קמעונאיות וחנויות קמעונאיות מקוונות בעלי 
התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 

בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח); בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; קומפקט דיסקים, די-וי-די ומדיות 
הקלטה אחרות; ציוד לעיבוד נתונים, מחשבים; תוכנות מחשב; 

התקנים אלקטרונים ניידים ולכף היד עבור שידור, אחסון, 
הפעלה, הקלטה, ובדיקת טקסט, תמונות, קול, ווידיאו ונתונים, 
כולל דרך רשתות מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות, 
ורשתות תקשורת אלקטרוניות ואביזרים אלקטרוניים ומכניים 

וחלקים שלהם; מחשבים, מחשבי לוח, קוראי ספרים 
אלקטרוניים, נגני שמע וודיאו, מארגנים אישיים אלקטרוניים, 
עוזרים אישיים דיגיטליים, והתקני מערכת מיקום גלובלית 

ואביזרים אלקטרוניים ומכניים וחלקים שלהם; התקני מחשב 
היקפיים; אביזרים למחשבים ולהתקנים אלקטרוניים ניידים 
ולכף היד, דהיינו, מסכים, מצגים, מקלדות, עכברים, חוטים, 

כבלים, מודמים, מדפסות, כונני דיסק, מתאמים, כרטיסי מתאם, 
מחברי כבל, מחברים לחיבור עצמי, מחברי כח חשמלי, תחנות 
עגינה, כולל תחנות עגינה אלקטרוניות, אוזניות ואוזניות לפנים 
האוזן וכוננים; עמדות הטענה, מטעני סוללה; מארזי סוללות; 
כרטיסי זיכרון וקוראי כרטיסי זיכרון; רמקולים, מיקרופונים 

ואוזניות; תיקים, מכסים ומעמדים עבור התקנים אלקטרוניים 
ניידים ולכף היד ומחשבים; התקנים לתצוגה של פרסומים 
אלקטרוניים, בדמות ספרים, כתבי עת, עיתונים, מגזינים, 

מצגות מולטימדיה, תוכניות טלוויזיה וסרטים; אוזניות ואוזניות 
לפנים האוזן; תוכנות לסנכרון נתונים, ותוכניות כלים לפיתוח 
יישומים למחשבים אישיים ונישאים ביד; תוכנות מחשב 

לכתיבה, הורדה, שידור, שיתוף, קבלה, עריכה, מיצוי, קידוד, 
פיענוח, תצוגה, הפעלה, ושידור של תוכן, טקסט, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, יצירות קוליות-חזותיות, יצירות 
ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות, 
גרפיקות, דמויות, ופרסומים אלקטרוניים דרך התקנים 
אלקטרוניים ניידים ומחשבים; תכני שמע ואורקולי, מידע 

ופרשנויות המוקלטים מראש וניתנים להורדה; ספרים, מגזינים, 
כתבי עת תקופתיים, עלונים, עיתונים, כתבי עת, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות לניהול מסדי 

נתונים; תוכנות לזיהוי תווים; תוכנות לזיהוי קול; תוכנות לדואר 
אלקטרוני והודעות; תוכנות מחשב לשם גישה, דפדוף וחיפוש 
במסדי נתונים מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנות 
לסנכרון נתונים; תוכנות לפיתוח יישומים; תוכנות להתקני 
משחקי וידאו לצרכן; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים, 
דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים מגנטיים, 
כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, תוכנות 
מחשב הניתנות להורדה של די-וי-די-רום ותוכנות לאחסון 

די-וי-די-רום  להתקני משחקי וידאו לצרכן; תוכניות משחקים 
למחשב; תוכניות מחשב; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים 

מגנטיים, דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים 
מגנטיים, כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, 
די-וי-די-רום ותוכניות אחסון למדיית אחסון למחשב; מחשבים 
נישאים; מסכים למחשבים; שלטי רחק למחשבים; מסכים 
נישאים לתצוגה של פרסומים אלקטרוניים; עכברים [ציוד 
לעיבוד נתונים]; מדפסות לשימוש עם מחשבים; התקנים 

היקפיים למחשב; מסכים [חומרת מחשב]; סורקים [ציוד לעיבוד 
נתונים]; עטים אלקטרוניים [יחידות תצוגה ויזואלית]; לוחות 
זמנים אלקטרוניים; כרטיסי זיכרון-בזק; מודולי זיכרון; דיסקים 
אופטיים [ריקים], דיסקים מגנטיים [ריקים], קומפקט-דיסקים 
[ריקים], וכרטיסים מגנטיים [ריקים]; נגני די-וי-די; מקליטי 

די-וי-די; שלטי רחק עבור מקליטי ונגני די-וי-די; שלטי רחק עבור 
מקליטי ונגני וידאו דיסק; שלטי רחק למכשירי הקלטה; נגני 
שמע דיגיטליים; מקליטי שמע; נגני וידאו דיגיטליים; התקנים 
ניידים לשם הקלטה ושחזור של מוזיקה; התקנים ניידים לשם 

הקלטה ושחזור של וידאו; התקנים אחרים לשם הקלטה ושחזור 
של וידאו; מכשירים והתקנים לטלקומוניקציה; קומפקט דיסקים 
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Business services relating to the provision of 
sponsorship for television programmes; retail store 
and online retail store services featuring Scientific, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 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; data processing equipment, 
computers; computer software; portable and 
handheld electronic devices for transmitting, storing, 
manipulating, recording, and reviewing text, images, 
audio, video and data, including via global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks and electronic and 
mechanical parts and fittings therefor; computers; 
tablet computers, electronic book readers, audio and 
video players, electronic personal organizers, 
personal digital assistants, and global positioning 
system devices and electronic and mechanical parts 
and fittings therefor; computer peripheral devices; 
computer and portable and handheld electronic 
device accessories, namely, monitors, displays, 
keyboards, mouse, wires, cables, modems, printers, 
disk drives, adapters, adapter cards, cable 
connectors, plug-in connectors, electrical power 
connectors, docking stations, including electronic 
docking stations, headphones and earphones and 
drivers; charging stations, battery chargers; battery 
packs; memory cards and memory card readers; 
speakers, microphones, and headsets; cases, 
covers, and stands for portable and handheld 
electronic devices and computers; devices for the 
display of electronically published materials, in the 
nature of books, journals, newspapers, magazines, 
multimedia presentations, television programmes and 
films; headphones and earphones; data 
synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and 
handheld computers; computer software for 
authoring, downloading, transmitting, sharing 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, manipulating, and transferring content, 
text, visual works, audio works, audio visual works, 
literary works, data, files, documents and electronic 
works, graphics, images, and electronic publications 
via portable electronic devices and computers; 
downloadable pre-recorded audio and audiovisual 
content, information, and commentary; downloadable 
electronic books, magazines, periodicals, 
newsletters, newspapers, journals, and other 
publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; programs for consumer video 
game apparatus; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs 
downloadable computer programs and DVD-ROMs 
storing programs for consumer video game 
apparatus; game programs for computer; computer 
programs; electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
storage media storing programs for computers; 
portable computers; monitors for computers; remote 
controllers for computers; portable terminals for 
displaying electronic publications; mouse [data 
processing equipment]; printers for use with 
computers; computer peripheral devices; monitors 
[computer hardware]; scanners [data processing 
equipment]; electronic pens [visual display units]; 
electronic agendas; flash memory cards; memory 
modules; optical discs [blank], magnetic discs [blank], 
compact discs [blank], and magnetic cards [blank]; 
DVD players; DVD recorders; remote controllers for 
DVD recorders and players; remote controllers for 
video disc recorders and players; remote controllers 
for recording devices; digital audio players; audio 
recorders; digital video players; portable apparatus 
for recording and reproduction of music; portable 
apparatus for recording and reproduction of video; 
other apparatus for recording and reproduction of 
video; telecommunication machines and apparatus; 
recorded compact discs; phonograph records; 
metronomes; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music 
files; exposed cinematographic films; exposed slide 
films; slide film mounts; downloadable image files; 
recorded video discs and video tapes; electronic 
publications; cameras; photographic machines and 
apparatus; cinematographic machines and 
apparatus; optical machines and apparatus; batteries 
and cells; rechargeable batteries; spectacles 
[eyeglasses and goggles] spectacles for use with 3D 
gaming apparatus and other consumer electronics in 
the nature of pdas, ereaders, computers, computer 
tablets and laptops; AC adapters for consumer video 
game apparatus; earphones for consumer video 
game apparatus; microphones for consumer video 
game apparatus; monitors for consumer video game 
apparatus; memory cards for consumer video game 
apparatus; monitors for arcade video game 
machines; protective films for liquid crystal displays 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; apparatus for image and sound archiving 
and visualisation, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
fittings and software for the aforesaid apparatus; data 
recordings including audio, video, still and moving 
images and text; computer software, including 
software for use in downloading, storing, reproducing 
and organising audio, video, still and moving images 
and data; downloadable electronic publications; 
computer, electronic and video games programmes 
and equipment; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments; game controllers; 
cinematographic machines and apparatus; electronic 
controllers; electronic controllers to impart sensory 
feedback, namely, sounds and vibrations that are 
perceptible to the user; motion sensitive interactive 
video game remote control units; interactive video 
game remote control units; portable and handheld 
electronic devices for video games; video games; 
computer hardware, software, and peripherals for 
personalized, graphic images, text, photographs, 
illustrations, digital animation, video clips, film 

שירותי משרד הנוגעים לאספקת חסויות לתוכניות טלוויזיה; 
שירותי חנויות קמעונאיות וחנויות קמעונאיות מקוונות בעלי 
התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 

בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח); בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; קומפקט דיסקים, די-וי-די ומדיות 
הקלטה אחרות; ציוד לעיבוד נתונים, מחשבים; תוכנות מחשב; 

התקנים אלקטרונים ניידים ולכף היד עבור שידור, אחסון, 
הפעלה, הקלטה, ובדיקת טקסט, תמונות, קול, ווידיאו ונתונים, 
כולל דרך רשתות מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות, 
ורשתות תקשורת אלקטרוניות ואביזרים אלקטרוניים ומכניים 

וחלקים שלהם; מחשבים, מחשבי לוח, קוראי ספרים 
אלקטרוניים, נגני שמע וודיאו, מארגנים אישיים אלקטרוניים, 
עוזרים אישיים דיגיטליים, והתקני מערכת מיקום גלובלית 

ואביזרים אלקטרוניים ומכניים וחלקים שלהם; התקני מחשב 
היקפיים; אביזרים למחשבים ולהתקנים אלקטרוניים ניידים 
ולכף היד, דהיינו, מסכים, מצגים, מקלדות, עכברים, חוטים, 

כבלים, מודמים, מדפסות, כונני דיסק, מתאמים, כרטיסי מתאם, 
מחברי כבל, מחברים לחיבור עצמי, מחברי כח חשמלי, תחנות 
עגינה, כולל תחנות עגינה אלקטרוניות, אוזניות ואוזניות לפנים 
האוזן וכוננים; עמדות הטענה, מטעני סוללה; מארזי סוללות; 
כרטיסי זיכרון וקוראי כרטיסי זיכרון; רמקולים, מיקרופונים 

ואוזניות; תיקים, מכסים ומעמדים עבור התקנים אלקטרוניים 
ניידים ולכף היד ומחשבים; התקנים לתצוגה של פרסומים 
אלקטרוניים, בדמות ספרים, כתבי עת, עיתונים, מגזינים, 

מצגות מולטימדיה, תוכניות טלוויזיה וסרטים; אוזניות ואוזניות 
לפנים האוזן; תוכנות לסנכרון נתונים, ותוכניות כלים לפיתוח 
יישומים למחשבים אישיים ונישאים ביד; תוכנות מחשב 

לכתיבה, הורדה, שידור, שיתוף, קבלה, עריכה, מיצוי, קידוד, 
פיענוח, תצוגה, הפעלה, ושידור של תוכן, טקסט, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, יצירות קוליות-חזותיות, יצירות 
ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות, 
גרפיקות, דמויות, ופרסומים אלקטרוניים דרך התקנים 
אלקטרוניים ניידים ומחשבים; תכני שמע ואורקולי, מידע 

ופרשנויות המוקלטים מראש וניתנים להורדה; ספרים, מגזינים, 
כתבי עת תקופתיים, עלונים, עיתונים, כתבי עת, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות לניהול מסדי 

נתונים; תוכנות לזיהוי תווים; תוכנות לזיהוי קול; תוכנות לדואר 
אלקטרוני והודעות; תוכנות מחשב לשם גישה, דפדוף וחיפוש 
במסדי נתונים מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנות 
לסנכרון נתונים; תוכנות לפיתוח יישומים; תוכנות להתקני 
משחקי וידאו לצרכן; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים, 
דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים מגנטיים, 
כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, תוכנות 
מחשב הניתנות להורדה של די-וי-די-רום ותוכנות לאחסון 

די-וי-די-רום  להתקני משחקי וידאו לצרכן; תוכניות משחקים 
למחשב; תוכניות מחשב; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים 

מגנטיים, דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים 
מגנטיים, כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, 
די-וי-די-רום ותוכניות אחסון למדיית אחסון למחשב; מחשבים 
נישאים; מסכים למחשבים; שלטי רחק למחשבים; מסכים 
נישאים לתצוגה של פרסומים אלקטרוניים; עכברים [ציוד 
לעיבוד נתונים]; מדפסות לשימוש עם מחשבים; התקנים 

היקפיים למחשב; מסכים [חומרת מחשב]; סורקים [ציוד לעיבוד 
נתונים]; עטים אלקטרוניים [יחידות תצוגה ויזואלית]; לוחות 
זמנים אלקטרוניים; כרטיסי זיכרון-בזק; מודולי זיכרון; דיסקים 
אופטיים [ריקים], דיסקים מגנטיים [ריקים], קומפקט-דיסקים 
[ריקים], וכרטיסים מגנטיים [ריקים]; נגני די-וי-די; מקליטי 

די-וי-די; שלטי רחק עבור מקליטי ונגני די-וי-די; שלטי רחק עבור 
מקליטי ונגני וידאו דיסק; שלטי רחק למכשירי הקלטה; נגני 
שמע דיגיטליים; מקליטי שמע; נגני וידאו דיגיטליים; התקנים 
ניידים לשם הקלטה ושחזור של מוזיקה; התקנים ניידים לשם 

הקלטה ושחזור של וידאו; התקנים אחרים לשם הקלטה ושחזור 
של וידאו; מכשירים והתקנים לטלקומוניקציה; קומפקט דיסקים 

מוקלטים; תקליטים; מטרונומים; מעגלים אלקטרוניים 
וסי-די-רום מוקלטים עם תוכניות ביצועים אוטומטיים לכלי נגינה 
אלקטרוניים; קבצי מוזיקה הניתנים להורדה; סרטים לקולנוע 
חשופים; סרטי שקופיות חשופים; מעמדים לסרטי שקופיות; 
קבצי דמויות הניתנים להורדה; דיסקי וידאו וקלטות וידאו 

מוקלטים; פרסומים אלקטרוניים; מצלמות; מכונות והתקנים 
לצילום; מכונות והתקנים לצילום קולנוע; מכונות והתקנים 

אופטיים; סוללות ותאים; סוללות הניתנות להטענה; משקפיים 
[משקפי ראיה ומשקפות], משקפיים לשימוש עם התקני 

משחקים בתלת מימד ומוצרי צריכה אלקטרוניים אחרים בדמות 
פי-די-איי, קוראים אלקטרוניים, מחשבים, מחשבי לוח ומחשבים 
ניידים; מתאמי איי-סי להתקני משחקי וידאו לצרכן; אוזניות 

להתקני משחקי וידאו לצרכן; מיקרופונים להתקני משחקי וידאו 
לצרכן; מסכים להתקני משחקי וידאו לצרכן; כרטיסי זיכרון 
להתקני משחקי וידאו לצרכן; מסכים למכונות משחקי וידאו 

ארקייד; שכבת מגן למסכי קריסטל נוזלי עבור מתקני משחקים 
לכף היד בעלי מסכי קריסטל נוזלי; התקן לשם אחסון בארכיב 
וראייה של תמונות וצלילים, התקן להקלטה, שידור או שחזור 
של צלילים או תמונות; מתאמים ותוכנות עבור ההתקן האמור 
לעיל; הקלטות נתונים הכוללות שמע, וידאו, תמונות דוממות 
ונעות וטקסט; תוכנות מחשב, כולל תוכנות לשימוש בהורדה, 
אחסון, שחזור וארגון של שמע, וידאו, תמונות דוממות ונעות 
ונתונים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות וציוד 
למשחקי מחשב, משחקים אלקטרוניים ומשחקי וידאו; התקנים 

ומכשירים אלקטרוניים להוראה וללימוד; בקרי משחקים; 
התקנים ומכשירים לקולנוע; בקרים אלקטרוניים; בקרים 

אלקטרוניים לשם הקניית משובים תחושתיים, דהיינו, קולות 
ורטט הנקלטים על ידי המשתמש; יחידות שלט רחוק 

אינטראקטיביות רגישות לתנועה למשחקי וידאו; יחידות שלט 
רחוק אינטראקטיביות למשחקי וידאו; התקנים אלקטרוניים 

ניידים ולכף היד למשחקי וידאו; משחקי וידאו; חומרת מחשב, 
תוכנת מחשב, וציוד היקפי להתאמה אישית, דמויות גרפיות, 

טקסט, צילומים, איורים, הנפשה דיגיטלית, וידאו קליפים, קטעי 
סרטים ונתוני שמע, ולרישות חברתי; בקרים אלחוטיים לשם 
ניטור ושליטה על הפעילות של התקנים אלקטרוניים אחרים; 
שלטי רחק; ג'ויסטיקים; מסכי מגע למחשב; מכונות משחקי 

וידאו לצרכן המצויידות בפעילות מצלמה המותאמת לשימוש עם 
מסך או צג תצוגה חיצוני; מכונות משחקי וידאו לצרכן 

המותאמות לשימוש עם מסך או צג תצוגה חיצוני; יצירות 
קוליות, יצירות חזותיות, יצירות אורקוליות ופרסומים 

אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות מחשב לשימוש על 
התקנים אלקטרוניים, דהיינו ערכת פיתוח לתוכנות מחשב 

המכילה כלי פיתוח לתוכנות מחשב לשם פיתוח משלוח תכנים 
ושירותים דרך רשתות מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות, 

ורשתות תקשורת אלקטרוניות; תוכנות מחשב לתכנות 
טלוויזיות מותאם אישית, אינטראקטיבי ומדריכים למשתמש 
המופצים עימן; תוכנות מחשב לשימוש ביצירה, הצגה, ותפעול 
של מדיה חזותית, דמויות גראפיות, צילומים, איורים, הנפשה 
דיגיטלית, וידאו קליפים, קטעי סרטים ונתוני שמע; תוכניות 

תוכנת מחשב לפיתוח יישומים; תוכנות מחשב לקביעת פורמט 
והמרה של תכנים, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, 

יצירות אורקוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים 
ויצירות אלקטרוניות אל פורמט המותאם להתקנים אלקטרוניים 
ניידים ומחשבים; תוכנות מחשב המאפשרות להוריד ולגשת אל 

תכנים, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות 
אורקוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות 
אלקטרוניות על מחשב או על התקן אלקטרוני צרכני נייד אחר, 
תוכנות מחשב ומשחקים אלקטרוניים ומכשירים המותאמים 

לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג; תוכנות הניתנות להורדה 
בדמות יישומים לניידים למחשבים או להתקנים אלקטרוניים 
צרכניים אחרים; שלטי רחק להתקנים אלקטרוניים ניידים ולכף 

היד ולמחשבים; תוכנות לשימוש בהקשר עם פרסומים 
אלקטרוניים; כלי תוכנה בדמות מדריך חיפושים לפרסום\ספר; 
תוכנת מחשב עבור חיפוש, איתור, חיבור, מפתוח, תיאום, 
ניווט, רכישה, הורדה, קבלה, קידוד, פענוח, נגינה, אחסון, 
וארגון טקסט, נתונים, תמונות, גרפיקה, קול וודיאו על רשת 
מחשבים גלובלית; תוכנת דפדפן אינטרנט; מחשבים ניידים, 
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Business services relating to the provision of 
sponsorship for television programmes; retail store 
and online retail store services featuring Scientific, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 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; data processing equipment, 
computers; computer software; portable and 
handheld electronic devices for transmitting, storing, 
manipulating, recording, and reviewing text, images, 
audio, video and data, including via global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks and electronic and 
mechanical parts and fittings therefor; computers; 
tablet computers, electronic book readers, audio and 
video players, electronic personal organizers, 
personal digital assistants, and global positioning 
system devices and electronic and mechanical parts 
and fittings therefor; computer peripheral devices; 
computer and portable and handheld electronic 
device accessories, namely, monitors, displays, 
keyboards, mouse, wires, cables, modems, printers, 
disk drives, adapters, adapter cards, cable 
connectors, plug-in connectors, electrical power 
connectors, docking stations, including electronic 
docking stations, headphones and earphones and 
drivers; charging stations, battery chargers; battery 
packs; memory cards and memory card readers; 
speakers, microphones, and headsets; cases, 
covers, and stands for portable and handheld 
electronic devices and computers; devices for the 
display of electronically published materials, in the 
nature of books, journals, newspapers, magazines, 
multimedia presentations, television programmes and 
films; headphones and earphones; data 
synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and 
handheld computers; computer software for 
authoring, downloading, transmitting, sharing 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, manipulating, and transferring content, 
text, visual works, audio works, audio visual works, 
literary works, data, files, documents and electronic 
works, graphics, images, and electronic publications 
via portable electronic devices and computers; 
downloadable pre-recorded audio and audiovisual 
content, information, and commentary; downloadable 
electronic books, magazines, periodicals, 
newsletters, newspapers, journals, and other 
publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; programs for consumer video 
game apparatus; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs 
downloadable computer programs and DVD-ROMs 
storing programs for consumer video game 
apparatus; game programs for computer; computer 
programs; electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
storage media storing programs for computers; 
portable computers; monitors for computers; remote 
controllers for computers; portable terminals for 
displaying electronic publications; mouse [data 
processing equipment]; printers for use with 
computers; computer peripheral devices; monitors 
[computer hardware]; scanners [data processing 
equipment]; electronic pens [visual display units]; 
electronic agendas; flash memory cards; memory 
modules; optical discs [blank], magnetic discs [blank], 
compact discs [blank], and magnetic cards [blank]; 
DVD players; DVD recorders; remote controllers for 
DVD recorders and players; remote controllers for 
video disc recorders and players; remote controllers 
for recording devices; digital audio players; audio 
recorders; digital video players; portable apparatus 
for recording and reproduction of music; portable 
apparatus for recording and reproduction of video; 
other apparatus for recording and reproduction of 
video; telecommunication machines and apparatus; 
recorded compact discs; phonograph records; 
metronomes; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music 
files; exposed cinematographic films; exposed slide 
films; slide film mounts; downloadable image files; 
recorded video discs and video tapes; electronic 
publications; cameras; photographic machines and 
apparatus; cinematographic machines and 
apparatus; optical machines and apparatus; batteries 
and cells; rechargeable batteries; spectacles 
[eyeglasses and goggles] spectacles for use with 3D 
gaming apparatus and other consumer electronics in 
the nature of pdas, ereaders, computers, computer 
tablets and laptops; AC adapters for consumer video 
game apparatus; earphones for consumer video 
game apparatus; microphones for consumer video 
game apparatus; monitors for consumer video game 
apparatus; memory cards for consumer video game 
apparatus; monitors for arcade video game 
machines; protective films for liquid crystal displays 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; apparatus for image and sound archiving 
and visualisation, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
fittings and software for the aforesaid apparatus; data 
recordings including audio, video, still and moving 
images and text; computer software, including 
software for use in downloading, storing, reproducing 
and organising audio, video, still and moving images 
and data; downloadable electronic publications; 
computer, electronic and video games programmes 
and equipment; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments; game controllers; 
cinematographic machines and apparatus; electronic 
controllers; electronic controllers to impart sensory 
feedback, namely, sounds and vibrations that are 
perceptible to the user; motion sensitive interactive 
video game remote control units; interactive video 
game remote control units; portable and handheld 
electronic devices for video games; video games; 
computer hardware, software, and peripherals for 
personalized, graphic images, text, photographs, 
illustrations, digital animation, video clips, film 
footage and audio data, and for social networking; 
wireless controllers to monitor and control the 
functioning of other electronic devices; remote 
controls; joysticks; computer touchscreens; consumer 
video game machines fitted with a camera function 
adapted for use with external display screen or 
monitor; consumer video game machines adapted for 
use with external display screen or monitor; 
downloadable audio works, visual works, audiovisual 
works and electronic publications; computer software 
for use on electronic devices, namely computer 
software development kit consisting of computer 
software development tools for the development of 
content and service delivery across global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks; computer software for 
personalized, interactive television programming and 
accompanying manuals distributed therewith; 
computer software for use in generating, displaying 
and manipulating visual media, graphic images, 
photographs, illustrations, digital animation, video 
clips, film footage and audio data; application 
development computer software programs; computer 
software for formatting and converting content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works 
into a format compatible with portable electronic 
devices and computers; computer software enabling 
content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and 
electronic works to be downloaded to and accessed 
on a computer or other portable consumer electronic 
device, computer and electronic game software and 
machines adapted for use with external display 
screen or monitor; downloadable software in the 
nature of a mobile application for computers or other 
portable consumer electronic device; remote controls 
for portable and handheld electronic devices and 
computers; software for use in connection with 
electronic publications; software tool in the nature of 
a publication/book exploration guide; computer 
software for searching, locating, compiling, indexing, 
correlating, navigating, obtaining, downloading, 
receiving, encoding, decoding, playing, storing and 
organizing text, data, images, graphics, audio and 
video on a global computer network; Internet browser 
software; mobile computers, and mobile 
communications devices; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs, DVDs and other 
digital recording media; computer and mobile device 
software for enhancing uploading and downloading 
capabilities on computers, mobile computers, and 
mobile communications devices; computer software 
enabling content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works to be downloaded to 
and accessed on a computer or other portable 
consumer electronic device, computer and electronic 
game software, publishing software; downloadable 
audio works, visual works, audiovisual works, and 
electronic publications featuring books, magazines, 
newspapers, periodicals, newsletters, guides, 
quizzes, tests, journals and manuals on a variety of 
topics including those of interest to children; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application in the field of childhood education and 
development for developing cognitive skills, counting 

שירותי משרד הנוגעים לאספקת חסויות לתוכניות טלוויזיה; 
שירותי חנויות קמעונאיות וחנויות קמעונאיות מקוונות בעלי 
התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 

בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח); בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; קומפקט דיסקים, די-וי-די ומדיות 
הקלטה אחרות; ציוד לעיבוד נתונים, מחשבים; תוכנות מחשב; 

התקנים אלקטרונים ניידים ולכף היד עבור שידור, אחסון, 
הפעלה, הקלטה, ובדיקת טקסט, תמונות, קול, ווידיאו ונתונים, 
כולל דרך רשתות מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות, 
ורשתות תקשורת אלקטרוניות ואביזרים אלקטרוניים ומכניים 

וחלקים שלהם; מחשבים, מחשבי לוח, קוראי ספרים 
אלקטרוניים, נגני שמע וודיאו, מארגנים אישיים אלקטרוניים, 
עוזרים אישיים דיגיטליים, והתקני מערכת מיקום גלובלית 

ואביזרים אלקטרוניים ומכניים וחלקים שלהם; התקני מחשב 
היקפיים; אביזרים למחשבים ולהתקנים אלקטרוניים ניידים 
ולכף היד, דהיינו, מסכים, מצגים, מקלדות, עכברים, חוטים, 

כבלים, מודמים, מדפסות, כונני דיסק, מתאמים, כרטיסי מתאם, 
מחברי כבל, מחברים לחיבור עצמי, מחברי כח חשמלי, תחנות 
עגינה, כולל תחנות עגינה אלקטרוניות, אוזניות ואוזניות לפנים 
האוזן וכוננים; עמדות הטענה, מטעני סוללה; מארזי סוללות; 
כרטיסי זיכרון וקוראי כרטיסי זיכרון; רמקולים, מיקרופונים 

ואוזניות; תיקים, מכסים ומעמדים עבור התקנים אלקטרוניים 
ניידים ולכף היד ומחשבים; התקנים לתצוגה של פרסומים 
אלקטרוניים, בדמות ספרים, כתבי עת, עיתונים, מגזינים, 

מצגות מולטימדיה, תוכניות טלוויזיה וסרטים; אוזניות ואוזניות 
לפנים האוזן; תוכנות לסנכרון נתונים, ותוכניות כלים לפיתוח 
יישומים למחשבים אישיים ונישאים ביד; תוכנות מחשב 

לכתיבה, הורדה, שידור, שיתוף, קבלה, עריכה, מיצוי, קידוד, 
פיענוח, תצוגה, הפעלה, ושידור של תוכן, טקסט, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, יצירות קוליות-חזותיות, יצירות 
ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות, 
גרפיקות, דמויות, ופרסומים אלקטרוניים דרך התקנים 
אלקטרוניים ניידים ומחשבים; תכני שמע ואורקולי, מידע 

ופרשנויות המוקלטים מראש וניתנים להורדה; ספרים, מגזינים, 
כתבי עת תקופתיים, עלונים, עיתונים, כתבי עת, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות לניהול מסדי 

נתונים; תוכנות לזיהוי תווים; תוכנות לזיהוי קול; תוכנות לדואר 
אלקטרוני והודעות; תוכנות מחשב לשם גישה, דפדוף וחיפוש 
במסדי נתונים מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנות 
לסנכרון נתונים; תוכנות לפיתוח יישומים; תוכנות להתקני 
משחקי וידאו לצרכן; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים, 
דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים מגנטיים, 
כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, תוכנות 
מחשב הניתנות להורדה של די-וי-די-רום ותוכנות לאחסון 

די-וי-די-רום  להתקני משחקי וידאו לצרכן; תוכניות משחקים 
למחשב; תוכניות מחשב; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים 

מגנטיים, דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים 
מגנטיים, כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, 
די-וי-די-רום ותוכניות אחסון למדיית אחסון למחשב; מחשבים 
נישאים; מסכים למחשבים; שלטי רחק למחשבים; מסכים 
נישאים לתצוגה של פרסומים אלקטרוניים; עכברים [ציוד 
לעיבוד נתונים]; מדפסות לשימוש עם מחשבים; התקנים 

היקפיים למחשב; מסכים [חומרת מחשב]; סורקים [ציוד לעיבוד 
נתונים]; עטים אלקטרוניים [יחידות תצוגה ויזואלית]; לוחות 
זמנים אלקטרוניים; כרטיסי זיכרון-בזק; מודולי זיכרון; דיסקים 
אופטיים [ריקים], דיסקים מגנטיים [ריקים], קומפקט-דיסקים 
[ריקים], וכרטיסים מגנטיים [ריקים]; נגני די-וי-די; מקליטי 

די-וי-די; שלטי רחק עבור מקליטי ונגני די-וי-די; שלטי רחק עבור 
מקליטי ונגני וידאו דיסק; שלטי רחק למכשירי הקלטה; נגני 
שמע דיגיטליים; מקליטי שמע; נגני וידאו דיגיטליים; התקנים 
ניידים לשם הקלטה ושחזור של מוזיקה; התקנים ניידים לשם 

הקלטה ושחזור של וידאו; התקנים אחרים לשם הקלטה ושחזור 
של וידאו; מכשירים והתקנים לטלקומוניקציה; קומפקט דיסקים 

מוקלטים; תקליטים; מטרונומים; מעגלים אלקטרוניים 
וסי-די-רום מוקלטים עם תוכניות ביצועים אוטומטיים לכלי נגינה 
אלקטרוניים; קבצי מוזיקה הניתנים להורדה; סרטים לקולנוע 
חשופים; סרטי שקופיות חשופים; מעמדים לסרטי שקופיות; 
קבצי דמויות הניתנים להורדה; דיסקי וידאו וקלטות וידאו 

מוקלטים; פרסומים אלקטרוניים; מצלמות; מכונות והתקנים 
לצילום; מכונות והתקנים לצילום קולנוע; מכונות והתקנים 

אופטיים; סוללות ותאים; סוללות הניתנות להטענה; משקפיים 
[משקפי ראיה ומשקפות], משקפיים לשימוש עם התקני 

משחקים בתלת מימד ומוצרי צריכה אלקטרוניים אחרים בדמות 
פי-די-איי, קוראים אלקטרוניים, מחשבים, מחשבי לוח ומחשבים 
ניידים; מתאמי איי-סי להתקני משחקי וידאו לצרכן; אוזניות 

להתקני משחקי וידאו לצרכן; מיקרופונים להתקני משחקי וידאו 
לצרכן; מסכים להתקני משחקי וידאו לצרכן; כרטיסי זיכרון 
להתקני משחקי וידאו לצרכן; מסכים למכונות משחקי וידאו 

ארקייד; שכבת מגן למסכי קריסטל נוזלי עבור מתקני משחקים 
לכף היד בעלי מסכי קריסטל נוזלי; התקן לשם אחסון בארכיב 
וראייה של תמונות וצלילים, התקן להקלטה, שידור או שחזור 
של צלילים או תמונות; מתאמים ותוכנות עבור ההתקן האמור 
לעיל; הקלטות נתונים הכוללות שמע, וידאו, תמונות דוממות 
ונעות וטקסט; תוכנות מחשב, כולל תוכנות לשימוש בהורדה, 
אחסון, שחזור וארגון של שמע, וידאו, תמונות דוממות ונעות 
ונתונים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות וציוד 
למשחקי מחשב, משחקים אלקטרוניים ומשחקי וידאו; התקנים 

ומכשירים אלקטרוניים להוראה וללימוד; בקרי משחקים; 
התקנים ומכשירים לקולנוע; בקרים אלקטרוניים; בקרים 

אלקטרוניים לשם הקניית משובים תחושתיים, דהיינו, קולות 
ורטט הנקלטים על ידי המשתמש; יחידות שלט רחוק 

אינטראקטיביות רגישות לתנועה למשחקי וידאו; יחידות שלט 
רחוק אינטראקטיביות למשחקי וידאו; התקנים אלקטרוניים 

ניידים ולכף היד למשחקי וידאו; משחקי וידאו; חומרת מחשב, 
תוכנת מחשב, וציוד היקפי להתאמה אישית, דמויות גרפיות, 

טקסט, צילומים, איורים, הנפשה דיגיטלית, וידאו קליפים, קטעי 
סרטים ונתוני שמע, ולרישות חברתי; בקרים אלחוטיים לשם 
ניטור ושליטה על הפעילות של התקנים אלקטרוניים אחרים; 
שלטי רחק; ג'ויסטיקים; מסכי מגע למחשב; מכונות משחקי 

וידאו לצרכן המצויידות בפעילות מצלמה המותאמת לשימוש עם 
מסך או צג תצוגה חיצוני; מכונות משחקי וידאו לצרכן 

המותאמות לשימוש עם מסך או צג תצוגה חיצוני; יצירות 
קוליות, יצירות חזותיות, יצירות אורקוליות ופרסומים 

אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות מחשב לשימוש על 
התקנים אלקטרוניים, דהיינו ערכת פיתוח לתוכנות מחשב 

המכילה כלי פיתוח לתוכנות מחשב לשם פיתוח משלוח תכנים 
ושירותים דרך רשתות מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות, 

ורשתות תקשורת אלקטרוניות; תוכנות מחשב לתכנות 
טלוויזיות מותאם אישית, אינטראקטיבי ומדריכים למשתמש 
המופצים עימן; תוכנות מחשב לשימוש ביצירה, הצגה, ותפעול 
של מדיה חזותית, דמויות גראפיות, צילומים, איורים, הנפשה 
דיגיטלית, וידאו קליפים, קטעי סרטים ונתוני שמע; תוכניות 

תוכנת מחשב לפיתוח יישומים; תוכנות מחשב לקביעת פורמט 
והמרה של תכנים, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, 

יצירות אורקוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים 
ויצירות אלקטרוניות אל פורמט המותאם להתקנים אלקטרוניים 
ניידים ומחשבים; תוכנות מחשב המאפשרות להוריד ולגשת אל 

תכנים, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות 
אורקוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות 
אלקטרוניות על מחשב או על התקן אלקטרוני צרכני נייד אחר, 
תוכנות מחשב ומשחקים אלקטרוניים ומכשירים המותאמים 

לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג; תוכנות הניתנות להורדה 
בדמות יישומים לניידים למחשבים או להתקנים אלקטרוניים 
צרכניים אחרים; שלטי רחק להתקנים אלקטרוניים ניידים ולכף 

היד ולמחשבים; תוכנות לשימוש בהקשר עם פרסומים 
אלקטרוניים; כלי תוכנה בדמות מדריך חיפושים לפרסום\ספר; 
תוכנת מחשב עבור חיפוש, איתור, חיבור, מפתוח, תיאום, 
ניווט, רכישה, הורדה, קבלה, קידוד, פענוח, נגינה, אחסון, 
וארגון טקסט, נתונים, תמונות, גרפיקה, קול וודיאו על רשת 
מחשבים גלובלית; תוכנת דפדפן אינטרנט; מחשבים ניידים, 
והתקני תקשורת ניידים; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות 

להקלטה; קומפקט דיסקים, די-וי-די ומדיות קליטה דיגיטלית 
אחרות; תוכנות למחשב ולהתקנים ניידים לשיפור יכולות העלה 
והורדה על מחשבים, מחשבים ניידים, והתקני תקשורת ניידים; 
תוכנת מחשב המאפשרת הורדה וגישה אל תוכן, טקסט, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, יצירות ספרותיות, 
נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות דרך מחשב או 
התקן אלקטרוני צרכני ניידי אחר, תוכנות מחשב ומשחקים 
אלקטרוניים, תוכנות פרסום; יצירות קוליות, יצירות חזותיות, 
יצירות אורקוליות ופרסומים אלקטרוניים הכוללים ספרים, 
מגזינים, עיתונים, כתבי עת תקופתיים, דפי מידע, מדריכים, 
בוחנים, מבחנים, כתבי עת ומדריכים במגוון נושאים כולל 

נושאים המעניינים  ילדים, הניתנים להורדה; תוכנה הניתנת 
להורדה בתחום יישומים לניידים בתחום חינוך ופיתוח ילדים 

לשם פיתוח מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות ספירה, מיומנויות 
מוטוריקה עדינה, משחקי דמיון, שפה, והבעה יצירתית; משחקי 

ווידיאו, תוכנות משחק אינטראקטיביות ויישומים הניתנים 
להורדה עבור מחשב או התקן אלקטרוני צרכני נייד אחר; 

תוכניות תוכנת מחשב לפיתוח יישומים; תוכנות מחשב לשידור, 
שיתוף, קבלה, הורדה, זרימה, הצגה והעברה של תכנים, 
טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, 

יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות 
דרך התקנים אלקטרוניים ניידים ומחשבים ורשתות מחשבים 
גלובליות ותקשורת; תוכנות מחשב לפרמוט והמרת תוכן, 
טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, 

יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות 
לפורמט המותאם להתקנים אלקטרוניים ניידים ומחשבים; 
תוכנות לפיקוח הורי; ממירים לסטנדרטים של טלוויזיה; 
מפענחים של תוכניות טלוויזיה; מערכות מסופי טלוויזיה 

אינטראקטיביים; תוכנות לטלוויזיות אינטראקטיביות; טלוויזיות 
אינטראקטיביות המחוברות לאינטרנט; ממירים לטלוויזיות 
אינטראקטיביות המחוברות לאינטרנט; תוכניות מחשב 
לטלוויזיות אינטראקטיביות ולמשחקים ו/או בחנים 

אינטראקטיביים; וחלקים ומתאמים עבור כל הסחורות לעיל, 
נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו בדמות דברי דפוס, 

צרכי כריכת ספרים; צילומים, צרכי כתיבה, גלופות לדפוס, דברי 
דפוס בתחום המחשבים ומחשבי לוח, דברי דפוס בתחום מוצרי 

מולטימדיה, מוצרים אינטראקטיביים ושירותים מקוונים, 
פרסומים מודפסים, ספרים, מגזינים, מידעונים, כתבי עת 

תקופתיים, ברושורות, ספרונים, דפי מידע, מדריכים למשתמש, 
כתבי עת, עלונים, כרטיסי ברכה, חומרי פרסום וקידום, 

קטלוגים, קטלוגים הנוגעים לתוכנות מחשב, ברושורות של 
מחשבים, ספרי משתמש למחשבים, פרסומי חומרה למחשבים, 

מדריכי התייחסות לחומרות מחשב, מדריכים למשתמש 
לחומרות מחשב, מדריכי שימוש למחשבים, פרסומים הנוגעים 
לטכנולוגיה, טכנולוגיה דיגיטלית וגאדג'טים, קטלוגים הנוגעים 
למכשירים והתקנים מוזיקליים, קטלוגים הנוגעים לטלוויזיה, 

התקני תקשורת רחק, התקנים דיגיטליים אלקטרוניים לכף היד 
וניידים לשם שליחה וקבלה של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, וידאו, הודעות מידיות, מוזיקה, יצירות אורקוליות 
ומולטימדיה אחרות, ונתונים דיגיטליים אחרים, ספרי מוזיקה, 
מדריכים להוראת מוזיקה, מגזינים של מוזיקה, אביזרים 

לשולחן כתיבה, ספרי טלפונים וכתובות, לוחות זמנים, יומנים, 
לוחות שנה, כרזות, תמונות מותקנות ושאינן מותקנות על גב 
תומך, חומרים לתצוגה, ספרונים למכירה עם קלטות שמע, 

חלקים ומתאמים עבור כל הסחורות לעיל, משחקים וצעצועים; 
צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; יחידות 

נישאות ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים, חוץ מאלה 
המותאמים לשימוש עם מסכי תצוגה חיצונית או צגים; משחקים 

המוצגים על התקנים ניידים לכף היד; משחקים והתקנים 
אלקטרוניים לכף היד; משחקים, משחקים אלקטרוניים, ומשחקי 
וידאו; בקרים עבור עמדות משחקים; התקני משחקי מחשב; 
קופסאות נשיאה מוגנות המותאמות במיוחד עבור יחידות 

משחקים לכף היד ומחשבי לוח; מכונות משחקי וידאו; בקרים 
עבור מכונות משחקי וידאו; התקן צרכני למשחקי וידאו בעל 

פעולת מצלמה; התקן צרכני למשחקי וידאו; בקרים וג'ויסטיקים 
להתקנים צרכניים למשחקי וידאו; סרטי מגן עבור בקרים 

להתקנים צרכניים למשחקי וידאו; התקני משחקים לכף היד 
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Business services relating to the provision of 
sponsorship for television programmes; retail store 
and online retail store services featuring Scientific, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 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; data processing equipment, 
computers; computer software; portable and 
handheld electronic devices for transmitting, storing, 
manipulating, recording, and reviewing text, images, 
audio, video and data, including via global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks and electronic and 
mechanical parts and fittings therefor; computers; 
tablet computers, electronic book readers, audio and 
video players, electronic personal organizers, 
personal digital assistants, and global positioning 
system devices and electronic and mechanical parts 
and fittings therefor; computer peripheral devices; 
computer and portable and handheld electronic 
device accessories, namely, monitors, displays, 
keyboards, mouse, wires, cables, modems, printers, 
disk drives, adapters, adapter cards, cable 
connectors, plug-in connectors, electrical power 
connectors, docking stations, including electronic 
docking stations, headphones and earphones and 
drivers; charging stations, battery chargers; battery 
packs; memory cards and memory card readers; 
speakers, microphones, and headsets; cases, 
covers, and stands for portable and handheld 
electronic devices and computers; devices for the 
display of electronically published materials, in the 
nature of books, journals, newspapers, magazines, 
multimedia presentations, television programmes and 
films; headphones and earphones; data 
synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and 
handheld computers; computer software for 
authoring, downloading, transmitting, sharing 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, manipulating, and transferring content, 
text, visual works, audio works, audio visual works, 
literary works, data, files, documents and electronic 
works, graphics, images, and electronic publications 
via portable electronic devices and computers; 
downloadable pre-recorded audio and audiovisual 
content, information, and commentary; downloadable 
electronic books, magazines, periodicals, 
newsletters, newspapers, journals, and other 
publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; programs for consumer video 
game apparatus; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs 
downloadable computer programs and DVD-ROMs 
storing programs for consumer video game 
apparatus; game programs for computer; computer 
programs; electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
storage media storing programs for computers; 
portable computers; monitors for computers; remote 
controllers for computers; portable terminals for 
displaying electronic publications; mouse [data 
processing equipment]; printers for use with 
computers; computer peripheral devices; monitors 
[computer hardware]; scanners [data processing 
equipment]; electronic pens [visual display units]; 
electronic agendas; flash memory cards; memory 
modules; optical discs [blank], magnetic discs [blank], 
compact discs [blank], and magnetic cards [blank]; 
DVD players; DVD recorders; remote controllers for 
DVD recorders and players; remote controllers for 
video disc recorders and players; remote controllers 
for recording devices; digital audio players; audio 
recorders; digital video players; portable apparatus 
for recording and reproduction of music; portable 
apparatus for recording and reproduction of video; 
other apparatus for recording and reproduction of 
video; telecommunication machines and apparatus; 
recorded compact discs; phonograph records; 
metronomes; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music 
files; exposed cinematographic films; exposed slide 
films; slide film mounts; downloadable image files; 
recorded video discs and video tapes; electronic 
publications; cameras; photographic machines and 
apparatus; cinematographic machines and 
apparatus; optical machines and apparatus; batteries 
and cells; rechargeable batteries; spectacles 
[eyeglasses and goggles] spectacles for use with 3D 
gaming apparatus and other consumer electronics in 
the nature of pdas, ereaders, computers, computer 
tablets and laptops; AC adapters for consumer video 
game apparatus; earphones for consumer video 
game apparatus; microphones for consumer video 
game apparatus; monitors for consumer video game 
apparatus; memory cards for consumer video game 
apparatus; monitors for arcade video game 
machines; protective films for liquid crystal displays 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; apparatus for image and sound archiving 
and visualisation, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
fittings and software for the aforesaid apparatus; data 
recordings including audio, video, still and moving 
images and text; computer software, including 
software for use in downloading, storing, reproducing 
and organising audio, video, still and moving images 
and data; downloadable electronic publications; 
computer, electronic and video games programmes 
and equipment; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments; game controllers; 
cinematographic machines and apparatus; electronic 
controllers; electronic controllers to impart sensory 
feedback, namely, sounds and vibrations that are 
perceptible to the user; motion sensitive interactive 
video game remote control units; interactive video 
game remote control units; portable and handheld 
electronic devices for video games; video games; 
computer hardware, software, and peripherals for 
personalized, graphic images, text, photographs, 
illustrations, digital animation, video clips, film 
footage and audio data, and for social networking; 
wireless controllers to monitor and control the 
functioning of other electronic devices; remote 
controls; joysticks; computer touchscreens; consumer 
video game machines fitted with a camera function 
adapted for use with external display screen or 
monitor; consumer video game machines adapted for 
use with external display screen or monitor; 
downloadable audio works, visual works, audiovisual 
works and electronic publications; computer software 
for use on electronic devices, namely computer 
software development kit consisting of computer 
software development tools for the development of 
content and service delivery across global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks; computer software for 
personalized, interactive television programming and 
accompanying manuals distributed therewith; 
computer software for use in generating, displaying 
and manipulating visual media, graphic images, 
photographs, illustrations, digital animation, video 
clips, film footage and audio data; application 
development computer software programs; computer 
software for formatting and converting content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works 
into a format compatible with portable electronic 
devices and computers; computer software enabling 
content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and 
electronic works to be downloaded to and accessed 
on a computer or other portable consumer electronic 
device, computer and electronic game software and 
machines adapted for use with external display 
screen or monitor; downloadable software in the 
nature of a mobile application for computers or other 
portable consumer electronic device; remote controls 
for portable and handheld electronic devices and 
computers; software for use in connection with 
electronic publications; software tool in the nature of 
a publication/book exploration guide; computer 
software for searching, locating, compiling, indexing, 
correlating, navigating, obtaining, downloading, 
receiving, encoding, decoding, playing, storing and 
organizing text, data, images, graphics, audio and 
video on a global computer network; Internet browser 
software; mobile computers, and mobile 
communications devices; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs, DVDs and other 
digital recording media; computer and mobile device 
software for enhancing uploading and downloading 
capabilities on computers, mobile computers, and 
mobile communications devices; computer software 
enabling content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works to be downloaded to 
and accessed on a computer or other portable 
consumer electronic device, computer and electronic 
game software, publishing software; downloadable 
audio works, visual works, audiovisual works, and 
electronic publications featuring books, magazines, 
newspapers, periodicals, newsletters, guides, 
quizzes, tests, journals and manuals on a variety of 
topics including those of interest to children; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application in the field of childhood education and 
development for developing cognitive skills, counting 
skills, fine motor skills, imaginative play, language, 
and creative expression; downloadable video games, 
interactive game programs and applications for 
computer or other portable consumer electronic 
device; application development computer software 
programs; computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, streaming, 
displaying and transferring content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works via 
portable electronic devices and computers and global 
computer and communications networks; computer 
software for formatting and converting content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works 
into a format compatible with portable electronic 
devices and computers; parental control software; 
television standards convertors; television program 
decoders; interactive television terminal sets; 
software for interactive televisions; internet 
connected interactive televisions; internet connected 
interactive television set top boxes; computer 
programmes for interactive televisions and for 
interactive games and/or quizzes; and parts and 
fittings for all the aforesaid goods, paper, cardboard 
and goods made from these materials in the nature 
of printed matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, printing blocks, printed matter in the field 
of computers and tablet computers, printed matter in 
the field of multi-media products, interactive products 
and online services, printed publications, books, 
magazines, newsletters, periodicals, brochures, 
booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets, 
greeting card, advertising and promotional material, 
catalogues, catalogues relating to computer software, 
computer brochures, computer handbooks, computer 
hardware publications, computer hardware reference 
manuals, computer hardware users guide, computer 
manuals, publications relating to technology, digital 
technology and gadgets, catalogues relating to 
musical apparatus and instruments, catalogues 
relating to TV, telecommunications apparatus, 
handheld and mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, faxes, 
electronic mail, video, instant messaging, music, 
audio-visual and other multimedia works, and other 
digital data, music books, music instruction manuals, 
music magazines, desk accessories, telephone and 
address books, agendas, diaries, calendars, posters, 
mounted and un-mounted photographs, display 
materials, booklets for sale with audio tapes, parts 
and fittings for all the aforesaid goods, games and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; handheld units for playing 
electronic games, other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; games 
featured on a portable handheld device; hand-held 
electronic games and apparatus; games, electronic 
games, and video games; controllers for games 
consoles; computer game apparatus; protected 
carrying cases specially adapted for handheld games 
units and computer tablets; video game machines; 
controllers for video game machines; consumer video 
game apparatus with camera function; consumer 
video game apparatus; controllers and joysticks for 
consumer video game apparatus; protective films for 
controller of consumer video game apparatus; 
handheld game apparatus with liquid crystal displays; 

שירותי משרד הנוגעים לאספקת חסויות לתוכניות טלוויזיה; 
שירותי חנויות קמעונאיות וחנויות קמעונאיות מקוונות בעלי 
התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 

בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח); בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; קומפקט דיסקים, די-וי-די ומדיות 
הקלטה אחרות; ציוד לעיבוד נתונים, מחשבים; תוכנות מחשב; 

התקנים אלקטרונים ניידים ולכף היד עבור שידור, אחסון, 
הפעלה, הקלטה, ובדיקת טקסט, תמונות, קול, ווידיאו ונתונים, 
כולל דרך רשתות מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות, 
ורשתות תקשורת אלקטרוניות ואביזרים אלקטרוניים ומכניים 

וחלקים שלהם; מחשבים, מחשבי לוח, קוראי ספרים 
אלקטרוניים, נגני שמע וודיאו, מארגנים אישיים אלקטרוניים, 
עוזרים אישיים דיגיטליים, והתקני מערכת מיקום גלובלית 

ואביזרים אלקטרוניים ומכניים וחלקים שלהם; התקני מחשב 
היקפיים; אביזרים למחשבים ולהתקנים אלקטרוניים ניידים 
ולכף היד, דהיינו, מסכים, מצגים, מקלדות, עכברים, חוטים, 

כבלים, מודמים, מדפסות, כונני דיסק, מתאמים, כרטיסי מתאם, 
מחברי כבל, מחברים לחיבור עצמי, מחברי כח חשמלי, תחנות 
עגינה, כולל תחנות עגינה אלקטרוניות, אוזניות ואוזניות לפנים 
האוזן וכוננים; עמדות הטענה, מטעני סוללה; מארזי סוללות; 
כרטיסי זיכרון וקוראי כרטיסי זיכרון; רמקולים, מיקרופונים 

ואוזניות; תיקים, מכסים ומעמדים עבור התקנים אלקטרוניים 
ניידים ולכף היד ומחשבים; התקנים לתצוגה של פרסומים 
אלקטרוניים, בדמות ספרים, כתבי עת, עיתונים, מגזינים, 

מצגות מולטימדיה, תוכניות טלוויזיה וסרטים; אוזניות ואוזניות 
לפנים האוזן; תוכנות לסנכרון נתונים, ותוכניות כלים לפיתוח 
יישומים למחשבים אישיים ונישאים ביד; תוכנות מחשב 

לכתיבה, הורדה, שידור, שיתוף, קבלה, עריכה, מיצוי, קידוד, 
פיענוח, תצוגה, הפעלה, ושידור של תוכן, טקסט, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, יצירות קוליות-חזותיות, יצירות 
ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות, 
גרפיקות, דמויות, ופרסומים אלקטרוניים דרך התקנים 
אלקטרוניים ניידים ומחשבים; תכני שמע ואורקולי, מידע 

ופרשנויות המוקלטים מראש וניתנים להורדה; ספרים, מגזינים, 
כתבי עת תקופתיים, עלונים, עיתונים, כתבי עת, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות לניהול מסדי 

נתונים; תוכנות לזיהוי תווים; תוכנות לזיהוי קול; תוכנות לדואר 
אלקטרוני והודעות; תוכנות מחשב לשם גישה, דפדוף וחיפוש 
במסדי נתונים מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנות 
לסנכרון נתונים; תוכנות לפיתוח יישומים; תוכנות להתקני 
משחקי וידאו לצרכן; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים, 
דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים מגנטיים, 
כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, תוכנות 
מחשב הניתנות להורדה של די-וי-די-רום ותוכנות לאחסון 

די-וי-די-רום  להתקני משחקי וידאו לצרכן; תוכניות משחקים 
למחשב; תוכניות מחשב; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים 

מגנטיים, דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים 
מגנטיים, כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, 
די-וי-די-רום ותוכניות אחסון למדיית אחסון למחשב; מחשבים 
נישאים; מסכים למחשבים; שלטי רחק למחשבים; מסכים 
נישאים לתצוגה של פרסומים אלקטרוניים; עכברים [ציוד 
לעיבוד נתונים]; מדפסות לשימוש עם מחשבים; התקנים 

היקפיים למחשב; מסכים [חומרת מחשב]; סורקים [ציוד לעיבוד 
נתונים]; עטים אלקטרוניים [יחידות תצוגה ויזואלית]; לוחות 
זמנים אלקטרוניים; כרטיסי זיכרון-בזק; מודולי זיכרון; דיסקים 
אופטיים [ריקים], דיסקים מגנטיים [ריקים], קומפקט-דיסקים 
[ריקים], וכרטיסים מגנטיים [ריקים]; נגני די-וי-די; מקליטי 

די-וי-די; שלטי רחק עבור מקליטי ונגני די-וי-די; שלטי רחק עבור 
מקליטי ונגני וידאו דיסק; שלטי רחק למכשירי הקלטה; נגני 
שמע דיגיטליים; מקליטי שמע; נגני וידאו דיגיטליים; התקנים 
ניידים לשם הקלטה ושחזור של מוזיקה; התקנים ניידים לשם 

הקלטה ושחזור של וידאו; התקנים אחרים לשם הקלטה ושחזור 
של וידאו; מכשירים והתקנים לטלקומוניקציה; קומפקט דיסקים 

מוקלטים; תקליטים; מטרונומים; מעגלים אלקטרוניים 
וסי-די-רום מוקלטים עם תוכניות ביצועים אוטומטיים לכלי נגינה 
אלקטרוניים; קבצי מוזיקה הניתנים להורדה; סרטים לקולנוע 
חשופים; סרטי שקופיות חשופים; מעמדים לסרטי שקופיות; 
קבצי דמויות הניתנים להורדה; דיסקי וידאו וקלטות וידאו 

מוקלטים; פרסומים אלקטרוניים; מצלמות; מכונות והתקנים 
לצילום; מכונות והתקנים לצילום קולנוע; מכונות והתקנים 

אופטיים; סוללות ותאים; סוללות הניתנות להטענה; משקפיים 
[משקפי ראיה ומשקפות], משקפיים לשימוש עם התקני 

משחקים בתלת מימד ומוצרי צריכה אלקטרוניים אחרים בדמות 
פי-די-איי, קוראים אלקטרוניים, מחשבים, מחשבי לוח ומחשבים 
ניידים; מתאמי איי-סי להתקני משחקי וידאו לצרכן; אוזניות 

להתקני משחקי וידאו לצרכן; מיקרופונים להתקני משחקי וידאו 
לצרכן; מסכים להתקני משחקי וידאו לצרכן; כרטיסי זיכרון 
להתקני משחקי וידאו לצרכן; מסכים למכונות משחקי וידאו 

ארקייד; שכבת מגן למסכי קריסטל נוזלי עבור מתקני משחקים 
לכף היד בעלי מסכי קריסטל נוזלי; התקן לשם אחסון בארכיב 
וראייה של תמונות וצלילים, התקן להקלטה, שידור או שחזור 
של צלילים או תמונות; מתאמים ותוכנות עבור ההתקן האמור 
לעיל; הקלטות נתונים הכוללות שמע, וידאו, תמונות דוממות 
ונעות וטקסט; תוכנות מחשב, כולל תוכנות לשימוש בהורדה, 
אחסון, שחזור וארגון של שמע, וידאו, תמונות דוממות ונעות 
ונתונים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות וציוד 
למשחקי מחשב, משחקים אלקטרוניים ומשחקי וידאו; התקנים 

ומכשירים אלקטרוניים להוראה וללימוד; בקרי משחקים; 
התקנים ומכשירים לקולנוע; בקרים אלקטרוניים; בקרים 

אלקטרוניים לשם הקניית משובים תחושתיים, דהיינו, קולות 
ורטט הנקלטים על ידי המשתמש; יחידות שלט רחוק 

אינטראקטיביות רגישות לתנועה למשחקי וידאו; יחידות שלט 
רחוק אינטראקטיביות למשחקי וידאו; התקנים אלקטרוניים 

ניידים ולכף היד למשחקי וידאו; משחקי וידאו; חומרת מחשב, 
תוכנת מחשב, וציוד היקפי להתאמה אישית, דמויות גרפיות, 

טקסט, צילומים, איורים, הנפשה דיגיטלית, וידאו קליפים, קטעי 
סרטים ונתוני שמע, ולרישות חברתי; בקרים אלחוטיים לשם 
ניטור ושליטה על הפעילות של התקנים אלקטרוניים אחרים; 
שלטי רחק; ג'ויסטיקים; מסכי מגע למחשב; מכונות משחקי 

וידאו לצרכן המצויידות בפעילות מצלמה המותאמת לשימוש עם 
מסך או צג תצוגה חיצוני; מכונות משחקי וידאו לצרכן 

המותאמות לשימוש עם מסך או צג תצוגה חיצוני; יצירות 
קוליות, יצירות חזותיות, יצירות אורקוליות ופרסומים 

אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות מחשב לשימוש על 
התקנים אלקטרוניים, דהיינו ערכת פיתוח לתוכנות מחשב 

המכילה כלי פיתוח לתוכנות מחשב לשם פיתוח משלוח תכנים 
ושירותים דרך רשתות מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות, 

ורשתות תקשורת אלקטרוניות; תוכנות מחשב לתכנות 
טלוויזיות מותאם אישית, אינטראקטיבי ומדריכים למשתמש 
המופצים עימן; תוכנות מחשב לשימוש ביצירה, הצגה, ותפעול 
של מדיה חזותית, דמויות גראפיות, צילומים, איורים, הנפשה 
דיגיטלית, וידאו קליפים, קטעי סרטים ונתוני שמע; תוכניות 

תוכנת מחשב לפיתוח יישומים; תוכנות מחשב לקביעת פורמט 
והמרה של תכנים, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, 

יצירות אורקוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים 
ויצירות אלקטרוניות אל פורמט המותאם להתקנים אלקטרוניים 
ניידים ומחשבים; תוכנות מחשב המאפשרות להוריד ולגשת אל 

תכנים, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות 
אורקוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות 
אלקטרוניות על מחשב או על התקן אלקטרוני צרכני נייד אחר, 
תוכנות מחשב ומשחקים אלקטרוניים ומכשירים המותאמים 

לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג; תוכנות הניתנות להורדה 
בדמות יישומים לניידים למחשבים או להתקנים אלקטרוניים 
צרכניים אחרים; שלטי רחק להתקנים אלקטרוניים ניידים ולכף 

היד ולמחשבים; תוכנות לשימוש בהקשר עם פרסומים 
אלקטרוניים; כלי תוכנה בדמות מדריך חיפושים לפרסום\ספר; 
תוכנת מחשב עבור חיפוש, איתור, חיבור, מפתוח, תיאום, 
ניווט, רכישה, הורדה, קבלה, קידוד, פענוח, נגינה, אחסון, 
וארגון טקסט, נתונים, תמונות, גרפיקה, קול וודיאו על רשת 
מחשבים גלובלית; תוכנת דפדפן אינטרנט; מחשבים ניידים, 
והתקני תקשורת ניידים; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות 

להקלטה; קומפקט דיסקים, די-וי-די ומדיות קליטה דיגיטלית 
אחרות; תוכנות למחשב ולהתקנים ניידים לשיפור יכולות העלה 
והורדה על מחשבים, מחשבים ניידים, והתקני תקשורת ניידים; 
תוכנת מחשב המאפשרת הורדה וגישה אל תוכן, טקסט, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, יצירות ספרותיות, 
נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות דרך מחשב או 
התקן אלקטרוני צרכני ניידי אחר, תוכנות מחשב ומשחקים 
אלקטרוניים, תוכנות פרסום; יצירות קוליות, יצירות חזותיות, 
יצירות אורקוליות ופרסומים אלקטרוניים הכוללים ספרים, 
מגזינים, עיתונים, כתבי עת תקופתיים, דפי מידע, מדריכים, 
בוחנים, מבחנים, כתבי עת ומדריכים במגוון נושאים כולל 

נושאים המעניינים  ילדים, הניתנים להורדה; תוכנה הניתנת 
להורדה בתחום יישומים לניידים בתחום חינוך ופיתוח ילדים 

לשם פיתוח מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות ספירה, מיומנויות 
מוטוריקה עדינה, משחקי דמיון, שפה, והבעה יצירתית; משחקי 

ווידיאו, תוכנות משחק אינטראקטיביות ויישומים הניתנים 
להורדה עבור מחשב או התקן אלקטרוני צרכני נייד אחר; 

תוכניות תוכנת מחשב לפיתוח יישומים; תוכנות מחשב לשידור, 
שיתוף, קבלה, הורדה, זרימה, הצגה והעברה של תכנים, 
טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, 

יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות 
דרך התקנים אלקטרוניים ניידים ומחשבים ורשתות מחשבים 
גלובליות ותקשורת; תוכנות מחשב לפרמוט והמרת תוכן, 
טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, 

יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות 
לפורמט המותאם להתקנים אלקטרוניים ניידים ומחשבים; 
תוכנות לפיקוח הורי; ממירים לסטנדרטים של טלוויזיה; 
מפענחים של תוכניות טלוויזיה; מערכות מסופי טלוויזיה 

אינטראקטיביים; תוכנות לטלוויזיות אינטראקטיביות; טלוויזיות 
אינטראקטיביות המחוברות לאינטרנט; ממירים לטלוויזיות 
אינטראקטיביות המחוברות לאינטרנט; תוכניות מחשב 
לטלוויזיות אינטראקטיביות ולמשחקים ו/או בחנים 

אינטראקטיביים; וחלקים ומתאמים עבור כל הסחורות לעיל, 
נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו בדמות דברי דפוס, 

צרכי כריכת ספרים; צילומים, צרכי כתיבה, גלופות לדפוס, דברי 
דפוס בתחום המחשבים ומחשבי לוח, דברי דפוס בתחום מוצרי 

מולטימדיה, מוצרים אינטראקטיביים ושירותים מקוונים, 
פרסומים מודפסים, ספרים, מגזינים, מידעונים, כתבי עת 

תקופתיים, ברושורות, ספרונים, דפי מידע, מדריכים למשתמש, 
כתבי עת, עלונים, כרטיסי ברכה, חומרי פרסום וקידום, 

קטלוגים, קטלוגים הנוגעים לתוכנות מחשב, ברושורות של 
מחשבים, ספרי משתמש למחשבים, פרסומי חומרה למחשבים, 

מדריכי התייחסות לחומרות מחשב, מדריכים למשתמש 
לחומרות מחשב, מדריכי שימוש למחשבים, פרסומים הנוגעים 
לטכנולוגיה, טכנולוגיה דיגיטלית וגאדג'טים, קטלוגים הנוגעים 
למכשירים והתקנים מוזיקליים, קטלוגים הנוגעים לטלוויזיה, 

התקני תקשורת רחק, התקנים דיגיטליים אלקטרוניים לכף היד 
וניידים לשם שליחה וקבלה של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, וידאו, הודעות מידיות, מוזיקה, יצירות אורקוליות 
ומולטימדיה אחרות, ונתונים דיגיטליים אחרים, ספרי מוזיקה, 
מדריכים להוראת מוזיקה, מגזינים של מוזיקה, אביזרים 

לשולחן כתיבה, ספרי טלפונים וכתובות, לוחות זמנים, יומנים, 
לוחות שנה, כרזות, תמונות מותקנות ושאינן מותקנות על גב 
תומך, חומרים לתצוגה, ספרונים למכירה עם קלטות שמע, 

חלקים ומתאמים עבור כל הסחורות לעיל, משחקים וצעצועים; 
צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; יחידות 

נישאות ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים, חוץ מאלה 
המותאמים לשימוש עם מסכי תצוגה חיצונית או צגים; משחקים 

המוצגים על התקנים ניידים לכף היד; משחקים והתקנים 
אלקטרוניים לכף היד; משחקים, משחקים אלקטרוניים, ומשחקי 
וידאו; בקרים עבור עמדות משחקים; התקני משחקי מחשב; 
קופסאות נשיאה מוגנות המותאמות במיוחד עבור יחידות 

משחקים לכף היד ומחשבי לוח; מכונות משחקי וידאו; בקרים 
עבור מכונות משחקי וידאו; התקן צרכני למשחקי וידאו בעל 

פעולת מצלמה; התקן צרכני למשחקי וידאו; בקרים וג'ויסטיקים 
להתקנים צרכניים למשחקי וידאו; סרטי מגן עבור בקרים 

להתקנים צרכניים למשחקי וידאו; התקני משחקים לכף היד 
בעלי תצוגת קריסטל נוזלי; צעצועי משחקי קלפים ואביזריהם; 
מכונות והתקני משחקים; ציוד לספורט, חלקים ומתאמים עבור 
כל הסחורות לעיל, מוצרי אלקטרוניקה לצרכן, יצירות קוליות, 
יצירות חזותיות, יצירות אורקוליות תוכנת וחומרת מחשב, 
משחקים, פרסומים אלקטרוניים הכוללים ספרים, מגזינים, 
עיתונים, כתבי עת תקופתיים, דפי מידע, כתבי עת ומדריכים 
הניתנים להורדה במגוון נושאים המסופקים דרך רשתות 
מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות ורשתות תקשורת 

אלקטרוניות, יצירות קוליות, יצירות חזותיות, יצירות אורקוליות, 
משחקים, תוכנות מחשב, משחקים ופרסומים אלקטרוניים 
הכוללים ספרים, מגזינים, עיתונים, כתבי עת תקופתיים, דפי 
מידע, כתבי עת ומדריכים הניתנים להורדה במגוון נושאים 
לשימוש על התקנים אלקטרוניים, מוצרי אלקטרוניקה לצרכן, 
ספרים, פרסומים אלקטרוניים, מוזיקה, סרטים, משחקי וידאו, 
כתבי עת תקופתיים ותכני מדיה אחרים, צעצועים, משחקים, 
ביגוד ואביזרים, סחורות ספורט, יחידה לכף היד לשם משחק 
במשחקים אלקטרוניים, משחקים והתקנים אלקטרוניים לכף 
היד, משחקים, משחקים אלקטרוניים, ומשחקי וידאו, אחסון 
אלקטרוני של נתונים אלקטרוניים ותכני מולטימדיה; יצירת 

מפתחות של מידע מקוון, אתרים ומשאבים אחרים הנמצאים על 
רשתות גלובאליות עבור אחרים; אספקת מסד נתונים מקוון 
הניתן לחיפוש המציג מידע על מוצרים לצרכן בנוגע לספרים, 
מוצרי אלקטרוניקה לצרכן, משחקי וידאו, קומפקט דיסקים, 

די-וי-די, צעצועים, משחקים, הלבשה ואביזרים, סחורות ספורט, 
כלים וציוד לשיפור הבית, וציוד לרכב; אספקת מדריך מקוון 
למידע מסחרי; הפצת פרסומים עבור אחרים דרך רשת 

תקשורת מקוונת; אספקת מדריך פרסומי מקוון הניתן לחיפוש 
המציג סחורות ושירותים עבור סוחרים מקוונים אחרים; שירותי 
ניהול מסדי נתונים ממוחשב; ושירותי הזמנות מקוונות; עיצוב 
פרסומות וחומרי פרסום עבור אחרים.                                  
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Business services relating to the provision of 
sponsorship for television programmes; retail store 
and online retail store services featuring Scientific, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 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; data processing equipment, 
computers; computer software; portable and 
handheld electronic devices for transmitting, storing, 
manipulating, recording, and reviewing text, images, 
audio, video and data, including via global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks and electronic and 
mechanical parts and fittings therefor; computers; 
tablet computers, electronic book readers, audio and 
video players, electronic personal organizers, 
personal digital assistants, and global positioning 
system devices and electronic and mechanical parts 
and fittings therefor; computer peripheral devices; 
computer and portable and handheld electronic 
device accessories, namely, monitors, displays, 
keyboards, mouse, wires, cables, modems, printers, 
disk drives, adapters, adapter cards, cable 
connectors, plug-in connectors, electrical power 
connectors, docking stations, including electronic 
docking stations, headphones and earphones and 
drivers; charging stations, battery chargers; battery 
packs; memory cards and memory card readers; 
speakers, microphones, and headsets; cases, 
covers, and stands for portable and handheld 
electronic devices and computers; devices for the 
display of electronically published materials, in the 
nature of books, journals, newspapers, magazines, 
multimedia presentations, television programmes and 
films; headphones and earphones; data 
synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and 
handheld computers; computer software for 
authoring, downloading, transmitting, sharing 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, manipulating, and transferring content, 
text, visual works, audio works, audio visual works, 
literary works, data, files, documents and electronic 
works, graphics, images, and electronic publications 
via portable electronic devices and computers; 
downloadable pre-recorded audio and audiovisual 
content, information, and commentary; downloadable 
electronic books, magazines, periodicals, 
newsletters, newspapers, journals, and other 
publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; programs for consumer video 
game apparatus; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs 
downloadable computer programs and DVD-ROMs 
storing programs for consumer video game 
apparatus; game programs for computer; computer 
programs; electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
storage media storing programs for computers; 
portable computers; monitors for computers; remote 
controllers for computers; portable terminals for 
displaying electronic publications; mouse [data 
processing equipment]; printers for use with 
computers; computer peripheral devices; monitors 
[computer hardware]; scanners [data processing 
equipment]; electronic pens [visual display units]; 
electronic agendas; flash memory cards; memory 
modules; optical discs [blank], magnetic discs [blank], 
compact discs [blank], and magnetic cards [blank]; 
DVD players; DVD recorders; remote controllers for 
DVD recorders and players; remote controllers for 
video disc recorders and players; remote controllers 
for recording devices; digital audio players; audio 
recorders; digital video players; portable apparatus 
for recording and reproduction of music; portable 
apparatus for recording and reproduction of video; 
other apparatus for recording and reproduction of 
video; telecommunication machines and apparatus; 
recorded compact discs; phonograph records; 
metronomes; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music 
files; exposed cinematographic films; exposed slide 
films; slide film mounts; downloadable image files; 
recorded video discs and video tapes; electronic 
publications; cameras; photographic machines and 
apparatus; cinematographic machines and 
apparatus; optical machines and apparatus; batteries 
and cells; rechargeable batteries; spectacles 
[eyeglasses and goggles] spectacles for use with 3D 
gaming apparatus and other consumer electronics in 
the nature of pdas, ereaders, computers, computer 
tablets and laptops; AC adapters for consumer video 
game apparatus; earphones for consumer video 
game apparatus; microphones for consumer video 
game apparatus; monitors for consumer video game 
apparatus; memory cards for consumer video game 
apparatus; monitors for arcade video game 
machines; protective films for liquid crystal displays 
for handheld game apparatus with liquid crystal 
displays; apparatus for image and sound archiving 
and visualisation, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
fittings and software for the aforesaid apparatus; data 
recordings including audio, video, still and moving 
images and text; computer software, including 
software for use in downloading, storing, reproducing 
and organising audio, video, still and moving images 
and data; downloadable electronic publications; 
computer, electronic and video games programmes 
and equipment; electronic instructional and teaching 
apparatus and instruments; game controllers; 
cinematographic machines and apparatus; electronic 
controllers; electronic controllers to impart sensory 
feedback, namely, sounds and vibrations that are 
perceptible to the user; motion sensitive interactive 
video game remote control units; interactive video 
game remote control units; portable and handheld 
electronic devices for video games; video games; 
computer hardware, software, and peripherals for 
personalized, graphic images, text, photographs, 
illustrations, digital animation, video clips, film 
footage and audio data, and for social networking; 
wireless controllers to monitor and control the 
functioning of other electronic devices; remote 
controls; joysticks; computer touchscreens; consumer 
video game machines fitted with a camera function 
adapted for use with external display screen or 
monitor; consumer video game machines adapted for 
use with external display screen or monitor; 
downloadable audio works, visual works, audiovisual 
works and electronic publications; computer software 
for use on electronic devices, namely computer 
software development kit consisting of computer 
software development tools for the development of 
content and service delivery across global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks; computer software for 
personalized, interactive television programming and 
accompanying manuals distributed therewith; 
computer software for use in generating, displaying 
and manipulating visual media, graphic images, 
photographs, illustrations, digital animation, video 
clips, film footage and audio data; application 
development computer software programs; computer 
software for formatting and converting content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works 
into a format compatible with portable electronic 
devices and computers; computer software enabling 
content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and 
electronic works to be downloaded to and accessed 
on a computer or other portable consumer electronic 
device, computer and electronic game software and 
machines adapted for use with external display 
screen or monitor; downloadable software in the 
nature of a mobile application for computers or other 
portable consumer electronic device; remote controls 
for portable and handheld electronic devices and 
computers; software for use in connection with 
electronic publications; software tool in the nature of 
a publication/book exploration guide; computer 
software for searching, locating, compiling, indexing, 
correlating, navigating, obtaining, downloading, 
receiving, encoding, decoding, playing, storing and 
organizing text, data, images, graphics, audio and 
video on a global computer network; Internet browser 
software; mobile computers, and mobile 
communications devices; magnetic data carriers, 
recording discs; compact discs, DVDs and other 
digital recording media; computer and mobile device 
software for enhancing uploading and downloading 
capabilities on computers, mobile computers, and 
mobile communications devices; computer software 
enabling content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works to be downloaded to 
and accessed on a computer or other portable 
consumer electronic device, computer and electronic 
game software, publishing software; downloadable 
audio works, visual works, audiovisual works, and 
electronic publications featuring books, magazines, 
newspapers, periodicals, newsletters, guides, 
quizzes, tests, journals and manuals on a variety of 
topics including those of interest to children; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application in the field of childhood education and 
development for developing cognitive skills, counting 
skills, fine motor skills, imaginative play, language, 
and creative expression; downloadable video games, 
interactive game programs and applications for 
computer or other portable consumer electronic 
device; application development computer software 
programs; computer software for transmitting, 
sharing, receiving, downloading, streaming, 
displaying and transferring content, text, visual 
works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works via 
portable electronic devices and computers and global 
computer and communications networks; computer 
software for formatting and converting content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works 
into a format compatible with portable electronic 
devices and computers; parental control software; 
television standards convertors; television program 
decoders; interactive television terminal sets; 
software for interactive televisions; internet 
connected interactive televisions; internet connected 
interactive television set top boxes; computer 
programmes for interactive televisions and for 
interactive games and/or quizzes; and parts and 
fittings for all the aforesaid goods, paper, cardboard 
and goods made from these materials in the nature 
of printed matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, printing blocks, printed matter in the field 
of computers and tablet computers, printed matter in 
the field of multi-media products, interactive products 
and online services, printed publications, books, 
magazines, newsletters, periodicals, brochures, 
booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets, 
greeting card, advertising and promotional material, 
catalogues, catalogues relating to computer software, 
computer brochures, computer handbooks, computer 
hardware publications, computer hardware reference 
manuals, computer hardware users guide, computer 
manuals, publications relating to technology, digital 
technology and gadgets, catalogues relating to 
musical apparatus and instruments, catalogues 
relating to TV, telecommunications apparatus, 
handheld and mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, faxes, 
electronic mail, video, instant messaging, music, 
audio-visual and other multimedia works, and other 
digital data, music books, music instruction manuals, 
music magazines, desk accessories, telephone and 
address books, agendas, diaries, calendars, posters, 
mounted and un-mounted photographs, display 
materials, booklets for sale with audio tapes, parts 
and fittings for all the aforesaid goods, games and 
playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; handheld units for playing 
electronic games, other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; games 
featured on a portable handheld device; hand-held 
electronic games and apparatus; games, electronic 
games, and video games; controllers for games 
consoles; computer game apparatus; protected 
carrying cases specially adapted for handheld games 
units and computer tablets; video game machines; 
controllers for video game machines; consumer video 
game apparatus with camera function; consumer 
video game apparatus; controllers and joysticks for 
consumer video game apparatus; protective films for 
controller of consumer video game apparatus; 
handheld game apparatus with liquid crystal displays; 
card game toys and their accessories; game 
machines and apparatus; sports equipment, parts 
and fittings for all the aforesaid goods, consumer 
electronics, downloadable audio works, visual works 
audiovisual works, computer software and hardware, 
games, electronic publications featuring books, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
journals and manuals on a variety of topics provided 
via global computer networks, wireless networks and 
electronic communications networks, downloadable 
audio works, visual works, audiovisual works, games, 
computer software, games and electronic 
publications featuring books, magazines, newspapers 
periodicals, newsletters, journals and manuals on a 
variety of topics for use on electronic devices, 
consumer electronics products, books electronic 
publications, music, movies, video games, 
periodicals and other media content, toys, games, 
clothing and accessories, sporting goods, handheld 
unit for playing electronic games, hand-held 
electronic games and apparatus, games, electronic 
games, and video games, electronic storage of 
electronic data and multimedia content; creating 
indexes of online information, sites and other 
resources available on global networks for others; 
providing an on-line searchable database featuring 
consumer product information regarding books, 
consumer electronics, video games, compact discs, 
DVDs, toys, games, , clothing and accessories, 
sporting goods, tools and home improvement 
supplies, and automotive supplies; providing an on-
line commercial information directory; dissemination 
of advertising for others via an on-line electronic 
communications network; providing a searchable on-
line advertising guide featuring the goods and 
services of other on-line vendors; computerized 
database management services; and on-line ordering 
services; design of advertisements and advertising 
material for others. 

שירותי משרד הנוגעים לאספקת חסויות לתוכניות טלוויזיה; 
שירותי חנויות קמעונאיות וחנויות קמעונאיות מקוונות בעלי 
התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, 

בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה 
(פיקוח); בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, 
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים 
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים 

מגנטיים, דיסקות להקלטה; קומפקט דיסקים, די-וי-די ומדיות 
הקלטה אחרות; ציוד לעיבוד נתונים, מחשבים; תוכנות מחשב; 

התקנים אלקטרונים ניידים ולכף היד עבור שידור, אחסון, 
הפעלה, הקלטה, ובדיקת טקסט, תמונות, קול, ווידיאו ונתונים, 
כולל דרך רשתות מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות, 
ורשתות תקשורת אלקטרוניות ואביזרים אלקטרוניים ומכניים 

וחלקים שלהם; מחשבים, מחשבי לוח, קוראי ספרים 
אלקטרוניים, נגני שמע וודיאו, מארגנים אישיים אלקטרוניים, 
עוזרים אישיים דיגיטליים, והתקני מערכת מיקום גלובלית 

ואביזרים אלקטרוניים ומכניים וחלקים שלהם; התקני מחשב 
היקפיים; אביזרים למחשבים ולהתקנים אלקטרוניים ניידים 
ולכף היד, דהיינו, מסכים, מצגים, מקלדות, עכברים, חוטים, 

כבלים, מודמים, מדפסות, כונני דיסק, מתאמים, כרטיסי מתאם, 
מחברי כבל, מחברים לחיבור עצמי, מחברי כח חשמלי, תחנות 
עגינה, כולל תחנות עגינה אלקטרוניות, אוזניות ואוזניות לפנים 
האוזן וכוננים; עמדות הטענה, מטעני סוללה; מארזי סוללות; 
כרטיסי זיכרון וקוראי כרטיסי זיכרון; רמקולים, מיקרופונים 

ואוזניות; תיקים, מכסים ומעמדים עבור התקנים אלקטרוניים 
ניידים ולכף היד ומחשבים; התקנים לתצוגה של פרסומים 
אלקטרוניים, בדמות ספרים, כתבי עת, עיתונים, מגזינים, 

מצגות מולטימדיה, תוכניות טלוויזיה וסרטים; אוזניות ואוזניות 
לפנים האוזן; תוכנות לסנכרון נתונים, ותוכניות כלים לפיתוח 
יישומים למחשבים אישיים ונישאים ביד; תוכנות מחשב 

לכתיבה, הורדה, שידור, שיתוף, קבלה, עריכה, מיצוי, קידוד, 
פיענוח, תצוגה, הפעלה, ושידור של תוכן, טקסט, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, יצירות קוליות-חזותיות, יצירות 
ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות, 
גרפיקות, דמויות, ופרסומים אלקטרוניים דרך התקנים 
אלקטרוניים ניידים ומחשבים; תכני שמע ואורקולי, מידע 

ופרשנויות המוקלטים מראש וניתנים להורדה; ספרים, מגזינים, 
כתבי עת תקופתיים, עלונים, עיתונים, כתבי עת, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות לניהול מסדי 

נתונים; תוכנות לזיהוי תווים; תוכנות לזיהוי קול; תוכנות לדואר 
אלקטרוני והודעות; תוכנות מחשב לשם גישה, דפדוף וחיפוש 
במסדי נתונים מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנות 
לסנכרון נתונים; תוכנות לפיתוח יישומים; תוכנות להתקני 
משחקי וידאו לצרכן; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים מגנטיים, 
דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים מגנטיים, 
כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, תוכנות 
מחשב הניתנות להורדה של די-וי-די-רום ותוכנות לאחסון 

די-וי-די-רום  להתקני משחקי וידאו לצרכן; תוכניות משחקים 
למחשב; תוכניות מחשב; מעגלים אלקטרוניים, דיסקים 

מגנטיים, דיסקים אופטיים, דיסקים אופטיים מגנטיים, סרטים 
מגנטיים, כרטיסי אר-או-אם, סוללות אר-או-אם, סי-די-רום, 
די-וי-די-רום ותוכניות אחסון למדיית אחסון למחשב; מחשבים 
נישאים; מסכים למחשבים; שלטי רחק למחשבים; מסכים 
נישאים לתצוגה של פרסומים אלקטרוניים; עכברים [ציוד 
לעיבוד נתונים]; מדפסות לשימוש עם מחשבים; התקנים 

היקפיים למחשב; מסכים [חומרת מחשב]; סורקים [ציוד לעיבוד 
נתונים]; עטים אלקטרוניים [יחידות תצוגה ויזואלית]; לוחות 
זמנים אלקטרוניים; כרטיסי זיכרון-בזק; מודולי זיכרון; דיסקים 
אופטיים [ריקים], דיסקים מגנטיים [ריקים], קומפקט-דיסקים 
[ריקים], וכרטיסים מגנטיים [ריקים]; נגני די-וי-די; מקליטי 

די-וי-די; שלטי רחק עבור מקליטי ונגני די-וי-די; שלטי רחק עבור 
מקליטי ונגני וידאו דיסק; שלטי רחק למכשירי הקלטה; נגני 
שמע דיגיטליים; מקליטי שמע; נגני וידאו דיגיטליים; התקנים 
ניידים לשם הקלטה ושחזור של מוזיקה; התקנים ניידים לשם 

הקלטה ושחזור של וידאו; התקנים אחרים לשם הקלטה ושחזור 
של וידאו; מכשירים והתקנים לטלקומוניקציה; קומפקט דיסקים 

מוקלטים; תקליטים; מטרונומים; מעגלים אלקטרוניים 
וסי-די-רום מוקלטים עם תוכניות ביצועים אוטומטיים לכלי נגינה 
אלקטרוניים; קבצי מוזיקה הניתנים להורדה; סרטים לקולנוע 
חשופים; סרטי שקופיות חשופים; מעמדים לסרטי שקופיות; 
קבצי דמויות הניתנים להורדה; דיסקי וידאו וקלטות וידאו 

מוקלטים; פרסומים אלקטרוניים; מצלמות; מכונות והתקנים 
לצילום; מכונות והתקנים לצילום קולנוע; מכונות והתקנים 

אופטיים; סוללות ותאים; סוללות הניתנות להטענה; משקפיים 
[משקפי ראיה ומשקפות], משקפיים לשימוש עם התקני 

משחקים בתלת מימד ומוצרי צריכה אלקטרוניים אחרים בדמות 
פי-די-איי, קוראים אלקטרוניים, מחשבים, מחשבי לוח ומחשבים 
ניידים; מתאמי איי-סי להתקני משחקי וידאו לצרכן; אוזניות 

להתקני משחקי וידאו לצרכן; מיקרופונים להתקני משחקי וידאו 
לצרכן; מסכים להתקני משחקי וידאו לצרכן; כרטיסי זיכרון 
להתקני משחקי וידאו לצרכן; מסכים למכונות משחקי וידאו 

ארקייד; שכבת מגן למסכי קריסטל נוזלי עבור מתקני משחקים 
לכף היד בעלי מסכי קריסטל נוזלי; התקן לשם אחסון בארכיב 
וראייה של תמונות וצלילים, התקן להקלטה, שידור או שחזור 
של צלילים או תמונות; מתאמים ותוכנות עבור ההתקן האמור 
לעיל; הקלטות נתונים הכוללות שמע, וידאו, תמונות דוממות 
ונעות וטקסט; תוכנות מחשב, כולל תוכנות לשימוש בהורדה, 
אחסון, שחזור וארגון של שמע, וידאו, תמונות דוממות ונעות 
ונתונים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות וציוד 
למשחקי מחשב, משחקים אלקטרוניים ומשחקי וידאו; התקנים 

ומכשירים אלקטרוניים להוראה וללימוד; בקרי משחקים; 
התקנים ומכשירים לקולנוע; בקרים אלקטרוניים; בקרים 

אלקטרוניים לשם הקניית משובים תחושתיים, דהיינו, קולות 
ורטט הנקלטים על ידי המשתמש; יחידות שלט רחוק 

אינטראקטיביות רגישות לתנועה למשחקי וידאו; יחידות שלט 
רחוק אינטראקטיביות למשחקי וידאו; התקנים אלקטרוניים 

ניידים ולכף היד למשחקי וידאו; משחקי וידאו; חומרת מחשב, 
תוכנת מחשב, וציוד היקפי להתאמה אישית, דמויות גרפיות, 

טקסט, צילומים, איורים, הנפשה דיגיטלית, וידאו קליפים, קטעי 
סרטים ונתוני שמע, ולרישות חברתי; בקרים אלחוטיים לשם 
ניטור ושליטה על הפעילות של התקנים אלקטרוניים אחרים; 
שלטי רחק; ג'ויסטיקים; מסכי מגע למחשב; מכונות משחקי 

וידאו לצרכן המצויידות בפעילות מצלמה המותאמת לשימוש עם 
מסך או צג תצוגה חיצוני; מכונות משחקי וידאו לצרכן 

המותאמות לשימוש עם מסך או צג תצוגה חיצוני; יצירות 
קוליות, יצירות חזותיות, יצירות אורקוליות ופרסומים 

אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנות מחשב לשימוש על 
התקנים אלקטרוניים, דהיינו ערכת פיתוח לתוכנות מחשב 

המכילה כלי פיתוח לתוכנות מחשב לשם פיתוח משלוח תכנים 
ושירותים דרך רשתות מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות, 

ורשתות תקשורת אלקטרוניות; תוכנות מחשב לתכנות 
טלוויזיות מותאם אישית, אינטראקטיבי ומדריכים למשתמש 
המופצים עימן; תוכנות מחשב לשימוש ביצירה, הצגה, ותפעול 
של מדיה חזותית, דמויות גראפיות, צילומים, איורים, הנפשה 
דיגיטלית, וידאו קליפים, קטעי סרטים ונתוני שמע; תוכניות 

תוכנת מחשב לפיתוח יישומים; תוכנות מחשב לקביעת פורמט 
והמרה של תכנים, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, 

יצירות אורקוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים 
ויצירות אלקטרוניות אל פורמט המותאם להתקנים אלקטרוניים 
ניידים ומחשבים; תוכנות מחשב המאפשרות להוריד ולגשת אל 

תכנים, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות 
אורקוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות 
אלקטרוניות על מחשב או על התקן אלקטרוני צרכני נייד אחר, 
תוכנות מחשב ומשחקים אלקטרוניים ומכשירים המותאמים 

לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג; תוכנות הניתנות להורדה 
בדמות יישומים לניידים למחשבים או להתקנים אלקטרוניים 
צרכניים אחרים; שלטי רחק להתקנים אלקטרוניים ניידים ולכף 

היד ולמחשבים; תוכנות לשימוש בהקשר עם פרסומים 
אלקטרוניים; כלי תוכנה בדמות מדריך חיפושים לפרסום\ספר; 
תוכנת מחשב עבור חיפוש, איתור, חיבור, מפתוח, תיאום, 
ניווט, רכישה, הורדה, קבלה, קידוד, פענוח, נגינה, אחסון, 
וארגון טקסט, נתונים, תמונות, גרפיקה, קול וודיאו על רשת 
מחשבים גלובלית; תוכנת דפדפן אינטרנט; מחשבים ניידים, 
והתקני תקשורת ניידים; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות 

להקלטה; קומפקט דיסקים, די-וי-די ומדיות קליטה דיגיטלית 
אחרות; תוכנות למחשב ולהתקנים ניידים לשיפור יכולות העלה 
והורדה על מחשבים, מחשבים ניידים, והתקני תקשורת ניידים; 
תוכנת מחשב המאפשרת הורדה וגישה אל תוכן, טקסט, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, יצירות ספרותיות, 
נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות דרך מחשב או 
התקן אלקטרוני צרכני ניידי אחר, תוכנות מחשב ומשחקים 
אלקטרוניים, תוכנות פרסום; יצירות קוליות, יצירות חזותיות, 
יצירות אורקוליות ופרסומים אלקטרוניים הכוללים ספרים, 
מגזינים, עיתונים, כתבי עת תקופתיים, דפי מידע, מדריכים, 
בוחנים, מבחנים, כתבי עת ומדריכים במגוון נושאים כולל 

נושאים המעניינים  ילדים, הניתנים להורדה; תוכנה הניתנת 
להורדה בתחום יישומים לניידים בתחום חינוך ופיתוח ילדים 

לשם פיתוח מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות ספירה, מיומנויות 
מוטוריקה עדינה, משחקי דמיון, שפה, והבעה יצירתית; משחקי 

ווידיאו, תוכנות משחק אינטראקטיביות ויישומים הניתנים 
להורדה עבור מחשב או התקן אלקטרוני צרכני נייד אחר; 

תוכניות תוכנת מחשב לפיתוח יישומים; תוכנות מחשב לשידור, 
שיתוף, קבלה, הורדה, זרימה, הצגה והעברה של תכנים, 
טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, 

יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות 
דרך התקנים אלקטרוניים ניידים ומחשבים ורשתות מחשבים 
גלובליות ותקשורת; תוכנות מחשב לפרמוט והמרת תוכן, 
טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות אורקוליות, 

יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות 
לפורמט המותאם להתקנים אלקטרוניים ניידים ומחשבים; 
תוכנות לפיקוח הורי; ממירים לסטנדרטים של טלוויזיה; 
מפענחים של תוכניות טלוויזיה; מערכות מסופי טלוויזיה 

אינטראקטיביים; תוכנות לטלוויזיות אינטראקטיביות; טלוויזיות 
אינטראקטיביות המחוברות לאינטרנט; ממירים לטלוויזיות 
אינטראקטיביות המחוברות לאינטרנט; תוכניות מחשב 
לטלוויזיות אינטראקטיביות ולמשחקים ו/או בחנים 

אינטראקטיביים; וחלקים ומתאמים עבור כל הסחורות לעיל, 
נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו בדמות דברי דפוס, 

צרכי כריכת ספרים; צילומים, צרכי כתיבה, גלופות לדפוס, דברי 
דפוס בתחום המחשבים ומחשבי לוח, דברי דפוס בתחום מוצרי 

מולטימדיה, מוצרים אינטראקטיביים ושירותים מקוונים, 
פרסומים מודפסים, ספרים, מגזינים, מידעונים, כתבי עת 

תקופתיים, ברושורות, ספרונים, דפי מידע, מדריכים למשתמש, 
כתבי עת, עלונים, כרטיסי ברכה, חומרי פרסום וקידום, 

קטלוגים, קטלוגים הנוגעים לתוכנות מחשב, ברושורות של 
מחשבים, ספרי משתמש למחשבים, פרסומי חומרה למחשבים, 

מדריכי התייחסות לחומרות מחשב, מדריכים למשתמש 
לחומרות מחשב, מדריכי שימוש למחשבים, פרסומים הנוגעים 
לטכנולוגיה, טכנולוגיה דיגיטלית וגאדג'טים, קטלוגים הנוגעים 
למכשירים והתקנים מוזיקליים, קטלוגים הנוגעים לטלוויזיה, 

התקני תקשורת רחק, התקנים דיגיטליים אלקטרוניים לכף היד 
וניידים לשם שליחה וקבלה של שיחות טלפון, פקסים, דואר 
אלקטרוני, וידאו, הודעות מידיות, מוזיקה, יצירות אורקוליות 
ומולטימדיה אחרות, ונתונים דיגיטליים אחרים, ספרי מוזיקה, 
מדריכים להוראת מוזיקה, מגזינים של מוזיקה, אביזרים 

לשולחן כתיבה, ספרי טלפונים וכתובות, לוחות זמנים, יומנים, 
לוחות שנה, כרזות, תמונות מותקנות ושאינן מותקנות על גב 
תומך, חומרים לתצוגה, ספרונים למכירה עם קלטות שמע, 

חלקים ומתאמים עבור כל הסחורות לעיל, משחקים וצעצועים; 
צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; יחידות 

נישאות ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים, חוץ מאלה 
המותאמים לשימוש עם מסכי תצוגה חיצונית או צגים; משחקים 

המוצגים על התקנים ניידים לכף היד; משחקים והתקנים 
אלקטרוניים לכף היד; משחקים, משחקים אלקטרוניים, ומשחקי 
וידאו; בקרים עבור עמדות משחקים; התקני משחקי מחשב; 
קופסאות נשיאה מוגנות המותאמות במיוחד עבור יחידות 

משחקים לכף היד ומחשבי לוח; מכונות משחקי וידאו; בקרים 
עבור מכונות משחקי וידאו; התקן צרכני למשחקי וידאו בעל 

פעולת מצלמה; התקן צרכני למשחקי וידאו; בקרים וג'ויסטיקים 
להתקנים צרכניים למשחקי וידאו; סרטי מגן עבור בקרים 

להתקנים צרכניים למשחקי וידאו; התקני משחקים לכף היד 
בעלי תצוגת קריסטל נוזלי; צעצועי משחקי קלפים ואביזריהם; 
מכונות והתקני משחקים; ציוד לספורט, חלקים ומתאמים עבור 
כל הסחורות לעיל, מוצרי אלקטרוניקה לצרכן, יצירות קוליות, 
יצירות חזותיות, יצירות אורקוליות תוכנת וחומרת מחשב, 
משחקים, פרסומים אלקטרוניים הכוללים ספרים, מגזינים, 
עיתונים, כתבי עת תקופתיים, דפי מידע, כתבי עת ומדריכים 
הניתנים להורדה במגוון נושאים המסופקים דרך רשתות 
מחשבים גלובאליות, רשתות אלחוטיות ורשתות תקשורת 

אלקטרוניות, יצירות קוליות, יצירות חזותיות, יצירות אורקוליות, 
משחקים, תוכנות מחשב, משחקים ופרסומים אלקטרוניים 
הכוללים ספרים, מגזינים, עיתונים, כתבי עת תקופתיים, דפי 
מידע, כתבי עת ומדריכים הניתנים להורדה במגוון נושאים 
לשימוש על התקנים אלקטרוניים, מוצרי אלקטרוניקה לצרכן, 
ספרים, פרסומים אלקטרוניים, מוזיקה, סרטים, משחקי וידאו, 
כתבי עת תקופתיים ותכני מדיה אחרים, צעצועים, משחקים, 
ביגוד ואביזרים, סחורות ספורט, יחידה לכף היד לשם משחק 
במשחקים אלקטרוניים, משחקים והתקנים אלקטרוניים לכף 
היד, משחקים, משחקים אלקטרוניים, ומשחקי וידאו, אחסון 
אלקטרוני של נתונים אלקטרוניים ותכני מולטימדיה; יצירת 

מפתחות של מידע מקוון, אתרים ומשאבים אחרים הנמצאים על 
רשתות גלובאליות עבור אחרים; אספקת מסד נתונים מקוון 
הניתן לחיפוש המציג מידע על מוצרים לצרכן בנוגע לספרים, 
מוצרי אלקטרוניקה לצרכן, משחקי וידאו, קומפקט דיסקים, 

די-וי-די, צעצועים, משחקים, הלבשה ואביזרים, סחורות ספורט, 
כלים וציוד לשיפור הבית, וציוד לרכב; אספקת מדריך מקוון 
למידע מסחרי; הפצת פרסומים עבור אחרים דרך רשת 

תקשורת מקוונת; אספקת מדריך פרסומי מקוון הניתן לחיפוש 
המציג סחורות ושירותים עבור סוחרים מקוונים אחרים; שירותי 
ניהול מסדי נתונים ממוחשב; ושירותי הזמנות מקוונות; עיצוב 
פרסומות וחומרי פרסום עבור אחרים.                                  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications; electronic 
transmission of voice, data and images through a 
global communications network; Communication 
services for transmitting, caching, accessing, 
receiving, downloading, streaming, broadcasting, 
sharing, displaying, formatting, mirroring and 
transferring text, images, audio, video and data via 
telecommunications networks, wireless 
communications networks, and the internet; providing 
an internet forum; providing access to auxiliary 
devices or electronic devices in the nature of 
providing telecommunication connectivity services for 
the transfer of images, messages, audio, visual, 
audiovisual and multimedia works among e-readers, 
portable electronic devices, portable digital devices, 
tablets, or computers; streaming of audio, visual and 
audiovisual material via the Internet or other 
computer or communications network; providing 
online chat rooms, internet forums and online 
communities for the transmission of photos, videos, 
text, data, images and other electronic works; 
transmission of podcasts; transmission of webcasts; 
providing an online network that enables users to 
access and share content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; providing on-line 

תקשורת רחק (טלקומוניקציה) ותקשורת; שידור אלקטרוני של 
קולות, נתונים ודמויות דרך רשת תקשורת גלובאלית; שירותי 
תקשורת עבור שידור, מטמון, גישה, קליטה, הורדה, זרימה, 
שידור, שיתוף, הצגה, עיצוב, מראה, והעברת טקסט, תמונות, 
קול, וודיאו ונתונים על ידי רשתות טלקומוניקציה, רשתות 
תקשורת אלחוטית והאינטרנט; אספקת פורום באינטרנט; 

אספקת גישה להתקני-עזר או התקנים אלקטרוניים בתחום של 
אספקת שירותי קישוריות טלקומוניקציה עבור העברת תמונות, 
הודעות, ויצירות קוליות, חזותיות, קוליות-חזותיות ומולטימדיה 
בין קוראים אלקטרוניים, התקנים אלקטרוניים ניידים, התקנים 
דיגיטליים ניידים, מחשבי לוח או מחשבים; זרימה של חומר 

קולי, חזותי ואורקולי על ידי האינטרנט או מחשב אחר או רשת 
תקשורת; אספקת חדרי צ'אט מקוונים, פורומים באינטרנט 
וקהילות מקוונות עבור העברה של צילומים, סרטים, טקסט, 
נתונים, תמונות ויצירות אלקטרוניות אחרות; העברה של 
פודקסטים; העברה של וובקסטים; אספקת רשת מקוונת 

שמאפשר למשתמשים גישה ושיתוף של תוכן, טקסט, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, יצירות קוליות-חזותיות, יצירות 
ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים, ויצירות אלקטרוניות; 
אספקת שירותי רשת מקוונות שמאפשר למשתמשים לשתף 

תוכן, צילומים, סרטים, טקסט, נתונים, תמונות ויצירות 
אלקטרוניות אחרות שקשורים לבידור, הכולל, סרטים, טלוויזיה, 

יצירות קוליות-חזותיות, מוזיקה, יצירות קוליות, ספרים, 
תיאטרון, יצירות ספרותיות, אירועי ספורט, פעולות בידור, 
פעולות של פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, 
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network services that enable users to share content, 
photos, videos, text, data, images and other 
electronic works relating to entertainment, including, 
television, audiovisual works, music, audio works, 
books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion, multimedia presentations, history, language, 
liberal arts, math, business, science, technology, 
hobbies, culture, sports, arts, psychology, and 
philosophy; providing a web site that gives computer 
users the ability to transmit, cache, receive, 
download, stream, broadcast, display, format, 
transfer and share content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; providing a web site 
that gives computer users the ability to transmit, 
cache, receive, download, stream, broadcast, 
display, format, transfer and share photos, videos, 
text, data, images and other electronic works; 
providing on-line portals for entertainment in the field 
of movies, television, audiovisual works, music, audio 
works, books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion shows, and multimedia presentations; 
broadcasting; transmission, broadcast, reception and 
other dissemination of audio, video, still and moving 
images, text and data whether in real or delayed 
time; electronic mail services; interactive 
broadcasting services; rental of radio and television 
broadcasting facilities; providing access to and 
leasing of access time to a computer database; 
consultancy, information and advisory services in the 
field of telecommunications; communication services 
namely transmitting, receiving, downloading, 
streaming, broadcasting, text, images, audio, video 
and data via telecommunications networks, wireless 
communications networks, and the internet; online 
chat rooms and online communities for the 
transmission of messages among computer users 
concerning topics of general interest; providing 
access to online directories, databases, current 
events websites and blogs, and on-line reference 
materials; providing access to electronic devices in 
the nature of providing telecommunication 
connectivity services for the transfer of images, 
messages, audio, visual, audiovisual and multimedia 
works among e-readers, portable electronic devices, 
portable digital devices, tablets, or computers; 
Streaming of audio, visual and audiovisual material 
via the Internet or other computer or communications 
network; providing online chat rooms, internet forums 
and online communities for the transmission of 
photos, videos, text, data, images and other 
electronic works; transmission of podcasts; 
transmission of webcasts; communication services 
for transmitting, caching, accessing, receiving, 
downloading, streaming, broadcasting, sharing, 
displaying, formatting, mirroring and transferring text, 
images, audio, video and data via 

תערוכות, הוראת ספורט, מועדונים, רדיו, קומדיה, תחרויות, 
יצירות חזיתיות, משחקים, משחק מזל, פסטיבלים, מוזיאונים, 

גנים, אירועים תרבותיים, קונצרטים, פרסום, הנפשה, 
אקטואליה, אופנה, מצגות מולטימדיה, היסטוריה, שפה, מדעי 
הרוח, מתמטיקה, עסקים, מדע, טכנולוגיה, תחביבים, תרבות, 

ספורט, אומנויות, פסיכולוגיה, ופילוסופיה; אספקת אתר 
אינטרנט שנותן למשתמשי מחשב את היכולת להעביר, לטמון, 
לקלוט, להוריד, להזרים, לשדר, להציג, לעצב, להעביר ולשתף 

תוכן, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות 
קוליות-חזותיות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים 
ויצירות אלקטרוניות; אספקת אתר אינטרנט שנותן למשתמשי 
מחשב את היכולת להעביר, לטמון, לקלוט, להוריד, להזרים, 
לשדר, להציג, לעצב, להעביר ולשתף תמונות, טקסט, נתונים, 
דמויות ויצירות אלקטרוניות אחרות; אספקת פורטלים מקוונים 
עבור בידור בתחומי טלוויזיה, יצירות אורקוליות, מוזיקה, יצירות 

קוליות, ספרים, תיאטרון, יצירות ספרתיות, אירועי ספורט, 
פעולות בידור, פעולות של פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, 

מחזמרים, תערוכות, הוראת ספורט, מועדונים, רדיו, קומדיה, 
תחרויות, יצירות חזיתיות, משחקים, משחק מזל, פסטיבלים, 

מוזיאונים, גנים, אירועים תרבותיים, קונצרטים, פרסום, 
הנפשה, אקטואליה, תצוגות אופנה, ומצגות מולטימדיה; שידור; 
העברה, שידור, קליטה והפצה אחרת של שמע, ווידאו, תמונות 
דוממות ונעות, טקסט ונתונים בין אם בזמן אמיתי או בזמן 

מושהה; שירותי דואר אלקטרוני; שירותי שידור אינטראקטיבי; 
השכרת מתקני שידור רדיו וטלוויזיה; אספקת גישה אל והחכרת 
זמן גישה אל מסד נתונים ממוחשב;  שירותי ייעוץ, מידע ועיצות 
בתחומי התקשורתשירותי תקשורת, דהיינו העברה, קליטה, 
הורדה, הזרמה, שידור, טקסט, דמויות, שמע, ווידאו ונתונים 
דרך רשתות טלקומוניקציה, רשתות תקשורת אלחוטית, 

והאינטרנט; חדרי צ'אט מקוונים וקהילות מקוונות עבור העברה 
של הודעות בין משתמשי מחשב בעניין נושאים של תחומי עניין 

כלליים; אספקת גישה אל מדריכים, מסדי נתונים, אתרי 
אקטואליה ובלוגים מקוונים, וחומרי סימוכין מקוונים; אספקת 

גישה אל התקנים אלקטרוניים בדמות אספקת שירותי קישוריות 
טלקומוניקציה לשם העברת דמויות, הודעות, יצירות שמע, 
חזותיות, אורקוליות, ומולטימדיה בין קוראים אלקטרוניים, 

התקנים אלקטרוניים ניידים, התקנים דיגיטליים ניידים, מחשבי 
לוח או מחשבים; זרימה של חומר קולי, חזותי ואורקולי על ידי 
האינטרנט או מחשב אחר או רשת תקשורת; אספקת חדרי 
צ'אט מקוונים, פורומים באינטרנט וקהילות מקוונות עבור 

העברה של צילומים, סרטים, טקסט, נתונים, תמונות ויצירות 
אלקטרוניות אחרות; העברה של פודקסטים; העברה של 

וובקסטים; שירותי תקשורת עבור שידור, מטמון, גישה, קליטה, 
הורדה, זרימה, שידור, שיתוף, הצגה, עיצוב, מראה, והעברת 

טקסט, תמונות, קול, וודיאו ונתונים על ידי רשתות 
טלקומוניקציה, רשתות תקשורת אלחוטית והאינטרנט; אספקת 
פורום באינטרנט, חדרי צ'אט מקוונים וקהילות מקוונות לשם 
העברה של הודעות בין משתמשי מחשב; אספקת גישה אל 
מדריכים, מסדי נתונים, אתרי אקטואליה ובלוגים מקוונים, 

וחומרי סימוכין מקוונים; אספקת גישה להתקני-עזר או התקנים 
אלקטרוניים בתחום של אספקת שירותי קישוריות 

טלקומוניקציה עבור העברת תמונות, הודעות, ויצירות קוליות, 
חזותיות, אורקוליות ומולטימדיה בין קוראים אלקטרוניים, 

התקנים אלקטרוניים ניידים, התקנים דיגיטליים ניידים, מחשבי 
לוח או מחשבים; זרימה של חומר קולי, חזותי ואורקולי על ידי 
האינטרנט או מחשב אחר או רשת תקשורת; אספקת חדרי 
צ'אט מקוונים, פורומים באינטרנט וקהילות מקוונות עבור 

העברה של צילומים, סרטים, טקסט, נתונים, תמונות ויצירות 
אלקטרוניות אחרות; העברה של פודקסטים; העברה של 

וובקסטים; אספקת רשת מקוונת שמאפשר למשתמשים גישה 
ושיתוף של תוכן, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות 
קוליות-חזותיות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים, 
ויצירות אלקטרוניות; אספקת שירותי רשת מקוונות שמאפשר 
למשתמשים לשתף תוכן, צילומים, סרטים, טקסט, נתונים, 

תמונות ויצירות אלקטרוניות הקשורים לבידור, הכולל, סרטים, 
טלוויזיה, יצירות קוליות-חזותיות, מוזיקה, יצירות קוליות, 
ספרים, תיאטרון, יצירות ספרותיות, אירועי ספורט, פעולות 
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telecommunications networks, wireless 
communications networks, and the internet; providing 
an internet forum, online chat rooms and online 
communities for the transmission of messages 
among computer users; providing access to online 
directories, databases, current events websites and 
blogs, and on-line reference materials; providing 
access to auxiliary devices or electronic devices in 
the nature of providing telecommunication 
connectivity services for the transfer of images, 
messages, audio, visual, audiovisual and multimedia 
works among e-readers, portable electronic devices, 
portable digital devices, tablets, or computers; 
streaming of audio, visual and audiovisual material 
via the Internet or other computer or communications 
network; providing online chat rooms, internet forums 
and online communities for the transmission of 
photos, videos, text, data, images and other 
electronic works; transmission of podcasts; 
transmission of webcasts; providing an online 
network that enables users to access and share 
content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and 
electronic works; providing on-line network services 
that enable users to share content, photos, videos, 
text, data, images and other electronic works relating 
to entertainment, including, movies, television, 
audiovisual works, music, audio works, books, 
theatre, literary works, sporting events, recreational 
activities, leisure activities, tournaments, art, dance, 
musicals, exhibitions, sports instruction, clubs, radio, 
comedy, contests, visual works, games, gaming, 
festivals, museums, parks, cultural events, concerts, 
publishing, animation, current events, fashion, 
multimedia presentations, history, language, liberal 
arts, math, business, science, technology, hobbies, 
culture, sports, arts, psychology, and philosophy

בידור, פעולות של פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, 
תערוכות, הוראת ספורט, מועדונים, רדיו, קומדיה, תחרויות, 
יצירות חזיתיות, משחקים, משחק מזל, פסטיבלים, מוזיאונים, 

גנים, אירועים תרבותיים, קונצרטים, פרסום, הנפשה, 
אקטואליה, אופנה, מצגות מולטימדיה, היסטוריה, שפה, מדעי 
הרוח, מתמטיקה, עסקים, מדע, טכנולוגיה, תחביבים, תרבות, 

ספורט, אומנויות, פסיכולוגיה, ופילוסופיה.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        
Class: 39 סוג: 39

Physical storage of electronic data and multimedia 
content namely, images, text, video, and audio data; 
physical storage of electronically-stored data or 
documents; physical storage of electronic media, 
namely, images, text, video, and audio data. 

אחסון פיזי של נתונים אלקטרוניים ותכני מולטימדיה, דהיינו, 
דמויות, טקסט, ווידאו ונתוני שמע; אחסון פיזי של נתונים או 

מסמכים המאוחסנים בצורה אלקטרונית ; אחסון פיזי של מדיה 
אלקטרונית, דהיינו, דמויות, טקסט, ווידאו ונתוני שמע.            

                                              

Class: 41 סוג: 41

Publishing of books, magazines, periodicals, literary 
works, visual works, audio works, and audiovisual 
works; providing non-downloadable pre-recorded 
audio, visual and audiovisual works via wired and 
wireless networks on a variety of topics of general 
interest; providing on-line computer games and on-
line interactive stories; providing electronic non-
downloadable newsletters and blogs featuring 
entertainment, movies, television, audiovisual works, 
music, audio works, books, theatre, literary works, 
sporting events, recreational activities, leisure 
activities, tournaments, art, dance, musicals, 
exhibitions, sports instruction, clubs, radio, comedy, 
contests, visual works, games, gaming, festivals, 
museums, parks, cultural events, concerts, 
publishing, animation, current events, fashion shows, 
and multimedia presentations; publication of excerpts 
from books, periodicals, and literary works, and 
providing virtual environments in which users can 
interact for recreational, leisure, or entertainment 

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות; הוצאה 
לאור של ספרים, מגזינים, כתבי עת, יצירות ספרותיות, יצירות 
חזותיות, יצירות שמע, ויצירות אורקוליות; אספקת יצירות שמע, 
חזותיות ואורקוליות מוקלטות מראש שאינן ניתנות להורדה דרך 
רשתות חוטיות ואלחוטיות במגוון נושאי עניין כלליים; אספקת 
משחקי מחשב מקוונים וסיפורים אינטראקטיביים מקוונים; 
אספקת עלונים מקוונים ובלוגים המציגים בידור, סרטים, 

טלויזיה, עבודות אורקוליות, מוזיקה, עבודות אודיו, ספרים, 
תיאטרון, עבודות ספרותיות, אירועי ספורט, פעילויות בידור, 
פעילויות פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, תערוכות, 
לימוד ספורט, חוגים, רדיו, קומדיה, תחרויות, עבודות ויזואליות, 

משחקים, משחקי מזל, חגיגות, מוזאונים, פארקים, אירועי 
תרבות, קונצרטים, הוצאה לאור, אנימציה, אקטואליה, תצוגות 
אופנה, והצגות מולטימדיה, שאינם ניתנים להורדה; הוצאה 
לאור של קטעים מתוך ספרים, כתבי עת ועבודות ספרותיות 
ואספקת סביבות וירטואליות בהן משתמשים יכולים לפעול 

הדדית למטרות בילוי, פנאי או בידור; אספקת מידע, חדשות, 
כתבות ופרשנות בתחום הבידור, כולל, סרטים, טלויזיה, 

עבודות אורקוליות, מוזיקה, עבודות אודיו, ספרים, תיאטרון, 
עבודות ספרותיות, אירועי ספורט, פעילויות בידור, פעילויות 
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purposes; providing information, news, articles and 
commentary in the field of entertainment, including, 
movies, television, audiovisual works, music, audio 
works, books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion shows, and multimedia presentations; 
providing information, news, articles and commentary 
in the field of education and educational institutions; 
educational services in the nature of classroom 
instruction and on-line distance learning on topics of 
current events, education, history, language, liberal 
arts, math, business, science, hobbies, technology, 
culture, sports, arts, psychology, and philosophy; 
interactive educational services in the nature of 
computer-based and computer-assisted instruction 
on topics of current events, education, history, 
language, liberal arts, literature, math, business, 
science, hobbies, technology, culture, sports, arts, 
psychology, and philosophy; educational and 
entertainment services in the nature of podcasts, and 
continuing programs featuring news and commentary 
in the field of movies, television programs, 
audiovisual works, music, audio works, books, 
theatre, literary works, sporting events, recreational 
activities, leisure activities, tournaments, art, dance, 
musicals, exhibitions, sports instruction, clubs, radio, 
comedy, contests, visual works, games, gaming, 
festivals, museums, parks, cultural events, concerts, 
publishing, animation, current events, fashion, and 
multimedia presentations accessible via the internet 
or other computer or communications networks; 
providing prerecorded audio, audiovisual, and 
multimedia works featuring entertainment, movies, 
television, audiovisual works, music, audio works, 
books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion shows, and multimedia presentations via the 
internet or other computer or communications 
networks; electronic games services provided via the 
internet or a global computer network; provision of 
entertainment, education, recreation, instruction, 
tuition and training; production, presentation and 
distribution of audio, video, still and moving images 
and data; publishing services (including electronic 
publishing services); the provision of discussion 
forums; non-downloadable electronic publications; 
organisation, production and presentation of shows, 
competitions, games, concerts, exhibitions and 
events; provision of information and advisory services 
relating to any of the aforesaid services; education 
and entertainment services, namely, providing pre-
recorded audio, audiovisual, and multimedia works 
on a variety of topics of general interest via the 
internet or other computer or communications 
networks; education and entertainment services, 
namely, providing on-line portals and a website 
featuring educational and entertainment content, 
namely, movies, television shows, audiovisual works, 
music, audio works, books, theatrical works, literary 

פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, תערוכות, לימוד 
ספורט, חוגים, רדיו, קומדיה, תחרויות, עבודות ויזואליות, 
משחקים, משחקי מזל, חגיגות, מוזאונים, פארקים, אירועי 

תרבות, קונצרטים, הוצאה לאור, אנימציה, אקטואליה, תצוגות 
אופנה, והצגות מולטימדיה; אספקת מידע, חדשות, כתבות 
ופרשנות בתחום חינוך ומוסדות חינוך; שירותי הוראה מטיב 

הוראה בכיתה ולימוד מרחוק מקוון על נושאי אקטואליה, חינוך, 
היסטוריה, שפות, מדעי הרוח, מתמטיקה, עסקים, מדעים, 
תחביבים, טכנולוגיה, תרבות, ספורט, אמנות, פסיכולוגיה 

ופילוסופיה; שירותי הוראה הידודיים מטיב הוראה 
מבוססת-מחשב ובעזרת מחשב על נושאי אקטואליה, חינוך, 
היסטוריה, שפות, מדעי הרוח, מתמטיקה, עסקים, מדעים, 
תחביבים, טכנולוגיה, תרבות, ספורט, אמנות, פסיכולוגיה 

ופילוסופיה; שירותי הוראה ובידור בדמות פודקאסטים, ותוכניות 
ממשיכות המציגות חדשות ופרשנות בתחום סרטים, תוכניות 
טלויזיה, עבודות אורקוליות, מוזיקה, עבודות אודיו, ספרים, 
תיאטרון, עבודות ספרותיות, אירועי ספורט, פעילויות בידור, 
פעילויות פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, תערוכות, 
לימוד ספורט, חוגים, רדיו, קומדיה, תחרויות, עבודות ויזואליות, 

משחקים, משחקי מזל, חגיגות, מוזאונים, פארקים, אירועי 
תרבות, קונצרטים, הוצאה לאור, אנימציה, אקטואליה, אופנה, 

ומצגות מולטימדיה הנגישות דרך האינטרנט או רשתות 
מחשבים או רשתות תקשורת אחרות; אספקת יצירות שמע, 
ויזואליות ואורקוליות מוקלטות מראש המציגות בידור, סרטים, 
טלוויזיה, יצירות אורקוליות, מוזיקה, יצירות שמע, ספרים, 
תיאטרון, יצירות ספרותיות, אירועי ספורט, פעילויות בידור, 
פעילויות פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזות זמר, 

תערוכות, לימוד ספורט, חוגים, רדיו, קומדיה, תחרויות, יצירות 
חזותיות, משחקים, משחקי מזל, חגיגות, מוזאונים, פארקים, 
אירועי תרבות, קונצרטים, הוצאה לאור, הנפשה, אקטואליה, 
תצוגות אופנה, ומצגות מולטימדיה דרך האינטרנט או רשתות 

מחשבים או רשתות תקשורת אחרות; שירותי משחקים 
אלקטרוניים הניתנים דרך האינטרנט או רשת מחשבים 

גלובאלית; אספקה של בידור, חינוך, פנאי, הדרכה, לימוד 
ואימון; הפקה, הצגה והפצה של שמע, ווידאו, דמויות דוממות 
ונעות ונתונים; שירותי הוצאה לאור (כולל שירותי הוצאה לאור 
אלקטרונית); אספקת פורומים לדיונים; פרסומים אלקטרוניים 
שאינם ניתנים להורדה; ארגון, הפקה והצגה של מופעים, 
תחרויות, משחקים, קונצרטים, תערוכות ואירועים; אספקת 

שירותי מידע וייעוץ הנוגעים לכל השירותים לעיל; שירותי חינוך 
ובידור, דהיינו, אספקת יצירות מוקלטות מראש של שמע, 

אורקולי ומולטימדיה במגוון נושאי עניין כלליים דרך האינטרנט 
או מערכות מחשבים או תקשורת אחרות; שירותי חינוך ובידור, 
דהיינו, אספקת פורטלים מקוונים ואתר אינטרנט בעלי תכנים 
חינוכיים ובידוריים, דהיינו, סרטים, תוכניות טלוויזיה, יצירות 
אורקוליות, מוזיקה, יצירות שמע, ספרים, יצירות תאטרון, 
יצירות ספרותיות, אירועי ספורט, פעילויות בידור, פעילויות 

פנאי בדמות תחביבים, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזות זמר, 
אומנות, תערוכות ספורט ואקטואליה, הוראת ספורט, מועדונים, 
תוכניות רדיו, קומדיה, דרמה, תחרויות, יצירות אומנות חזותית, 
משחקים, משחקי מזל, פסטיבלים, מוזיאונים, גנים, אירועים 
תרבותיים, קונצרטים, פרסום ממוחשב, הנפשה, אקטואליה, 

הצגות אופנה, מצגות מולטימדיה וחידונים חינוכיים 
אינטראקטיביים; אספקת סרטים ותכנים אורקוליים אחרים 
שאינם ניתנים להורדה דרך שירות וידאו-לפי-דרישה; שירותי 
בידור טלוויזיה; שירותים להפקות בידור בדמות טלוויזיה; 

אספקת פורטלים מקוונים עבור בידור בתחומי הסרטים.           
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works, sporting events, recreational activities, leisure 
activities in the nature of hobbies, tournaments, art, 
dance, musicals, culture, sporting and current event 
exhibitions, sports instruction, clubs, radio programs, 
comedy, drama, contests, visual works of art, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, desktop publishing, animation, current 
events, fashion shows, multimedia presentations, 
and interactive educational quizzes; provision of non-
downloadable movies and other audiovisual content 
via a video-on demand service; television 
entertainment services; services for the production of 
entertainment in the form of television; providing on-
line portals for entertainment in the field of movies.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          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; hosting of third 
party content, photos, videos, text, data, images, web 
sites and other electronic works; providing search 
engines; providing search platforms to allow users to 
request and receive photos, videos, text, data, 
images and electronic works; interactive hosting 
services which allow users to publish and share their 
own photos, videos, text, data, images online; 
computer services, namely, creating virtual 
communities for users to participate in discussions, 
obtain feedback, form virtual communities, and 
engage in social networking; maintenance and 
updating of software relating to computer, Internet 
and password security and prevention of computer, 
internet and password risks; providing information in 
the field of astronomy, weather, the environment, 
interior design, technology, computers, software, 
computer peripherals, computer hardware, geology, 
engineering, architecture, medical research, and 
product research and testing via the internet or other 
computer or communications networks; design and 
development of computer software; computer 
software installation and maintenance; providing a 
website featuring technical information relating to 
computer software and hardware, consumer 
electronics; providing technical troubleshooting 
support for computer hardware; computer 
programming; document data transfer from one 
computer format to another; hosting of digital content 
on global computer networks, wireless networks, and 
electronic communications networks; providing 
search platforms to allow users to request and 
receive, content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; providing temporary 
use of non-downloadable computer software and 
online facilities to enable users to access and 
download computer software, photos, video, audio 
content, audiovisual works, data, images, digital 
content and other electronic works; providing 
temporary use of online non-downloadable computer 
software that generates customized 
recommendations of software applications based on 
user preferences; monitoring of computerized data 
and computer systems and networks for security 
purposes; support and consultation services for 
developing computer systems, databases and 
applications; graphic design for the compilation of 

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהן; 
שירותי ניתוח ומחקר מסחרי; עיצוב ופיתוח של חומרת ותוכנת 
מחשב; אירוח של תוכן, צילומים, וידאו, טקסט, נתונים, תמונות, 
אתרי אינטרנט ויצירות אלקטרוניות אחרות עבור צד שלישי; 
אספקת מנועי חיפוש; אספקת פלטפורמות חיפוש לאפשר 
למשתמשים לבקש ולקבל צילומים, וידאו, טקסט, נתונים, 
תמונות ויצירות אלקטרוניות; שירותי אירוח אינטראקטיביים 

המאפשרים למשתמשים לפרסם ולשתף באופן מקוון צילומים, 
וידאו, טקסט, נתונים, תמונות שלהם; שירותי מחשב, דהיינו, 
יצירת קהילות וירטואליות למשתמשים לשם השתתפות 
בדיונים, קבלת משוב, יצירת קהילות וירטואליות, ועיסוק 
ברישות חברתי; אחזקה ועדכון תוכנות הקשורות לאבטחת 
מחשב, אינטרנט וסיסמה, ומניעת סיכוני מחשב, אינטרנט 
וסיסמה; אספקת מידע בתחום האסטרונומיה, מזג אוויר, 

הסביבה, עיצוב פנים, טכנולוגיה, מחשבים, תוכנה, ציוד קצה 
למחשבים, חומרת מחשב, גיאולוגיה, הנדסה, אדריכלות, 

מחקר רפואי, ומחקר ובדיקת מוצרים דרך האינטרנט או רשתות 
מחשבים או תקשורת אחרות; עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב; 
התקנה ותחזוקה של תוכנות מחשב; אספקת אתר אינטרנט 

הכולל מידע טכני הנוגע לתוכנות וחומרות מחשב, מוצרי צריכה 
אלקטרוניים; אספקת תמיכה באיתור תקלות טכניות עבור 
חומרות מחשב; תכנות מחשבים; העברת נתוני מסמכים 
מפורמט מחשב אחד לאחר; אירוח של תוכן דיגיטלי על ידי 
רשתות מחשבים גלובליות, רשתות אלחוטיות, ורשתות 

תקשורת אלקטרוניות; אספקת פלטפורמות חיפוש לאפשר 
למשתמשים לבקש ולקבל תוכן, טקסט, יצירות חזותיות, יצירות 
קוליות, יצירות אורקוליות, יצירות ספרותיות, נתונים, קבצים, 
מסמכים ויצירות אלקטרוניות; אספקת שימוש זמני בתוכנות 
מחשב שאינן ניתנות להורדה ובאמצעים מקוונים לאפשר 

למשתמשים לגשת אל ולהוריד תוכנות מחשב, צילומים, וידאו, 
תכני שמע, יצירות אורקוליות, נתונים, תמונות, תכנים דיגיטליים 

ויצירות אלקטרוניות אחרות; אספקת שימוש זמני בתוכנות 
מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה המייצרות המלצות 
מותאמות אישית ליישומי תוכנה בהתבסס על העדפות 

המשתמש; ניטור של נתונים ממוחשבים ומערכות ורשתות 
מחשבים למטרות אבטחה; שירותי תמיכה וייעוץ לפיתוח 

מערכות מחשבים, מסדי נתונים ויישומים; עיצוב גראפי לשם 
הרכבת דפי אתרים באינטרנט; מידע הנוגע לחומרות או תוכנות 

מחשב המסופק באופן מקוון מרשת מחשבים גלובלית או 
מהאינטרנט; יצירה ותחזוקה של אתרי אינטרנט; פיתוח אתרי 
אינטרנט של מולטימדיה; אירוח אתרי אינטרנט של אחרים; 

אספקת מנועי חיפוש לשם השגת נתונים דרך רשתות 
תקשורת; שירותי ספק שירותי יישומים (איי-אס-פי) המכילים 
תוכנות מחשב; שירותי ספק שירותי יישומים (איי-אס-פי) 

המכילים תוכנות מחשב לחיבור, הורדה, שידור, קבלה, עריכה, 
מיצוי, קידוד, פיענוח, תצוגה, אחסון וארגון של טקסט, גרפיקות, 
תמונות, ופרסומים אלקטרוניים, שירות מקוון למנויי מוזיקה, 
תוכנה המאפשרת למשתמשים לנגן ולתכנת מוזיקה ותכני 
שמע, וידאו, טקסט ומולטימדיה הנוגעים לבידור, ותוכנה 
המכילה הקלטות קול מוזיקליות, שמע, וידאו, טקסט ותכני 

מולטימדיה, הקשורים בבידור; אספקת גישה זמנית לאינטרנט 
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web pages on the Internet; information relating to 
computer hardware or software provided on-line from 
a global computer network or the Internet; creating 
and maintaining web-sites; development of 
multimedia websites; hosting the web-sites of others; 
providing search engines for obtaining data via 
communications networks; application service 
provider (ASP) services featuring computer software; 
application service provider (ASP) services featuring 
software for authoring, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, 
images, and electronic publications, online music 
subscription service, software that enables users to 
play and program music and entertainment-related 
audio, video, text and multimedia content, and 
software featuring musical sound recordings, 
entertainment-related audio, video, text and 
multimedia content; providing temporary internet 
access to use on-line non-downloadable software to 
enable users to program audio, video, text and other 
multimedia content, including music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, and entertainment-related programs; 
providing search engines for obtaining data on a 
global computer network; computer consulting and 
support services for scanning information into 
computer discs; computer hardware, software, 
application, and network consulting services; 
computer consulting in the field of configuration 
management for portable and handheld electronic 
devices; Technical support in the nature of 
troubleshooting, namely diagnosing computer 
hardware and software problems; computer 
programming; document data transfer from one 
computer format to another; hosting of digital content 
on global computer networks, wireless networks, and 
electronic communications networks; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
that enables user to designate specific content for 
future viewing on a streaming media device; Creating 
an on-line community for registered users to 
communicate and interact with others, participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking 
in the field of general interest; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software, namely, 
software for parental control of access to obscene 
and inappropriate websites; providing temporary use 
of online non-downloadable software, namely, 
software for filtering internet searches that separates 
desired results from unwanted and inappropriate 
websites, and software that allows parental control of 
obscene and inappropriate websites and emails; 
creating an online community for users to participate 
in discussions, obtain feedback, form virtual 
communities, and engage in social networking; 
maintenance and updating of software relating to 
computer, Internet and password security; design 
and development of computer software; computer 
software installation and maintenance; computer 
software, application, and network consulting 
services; Providing on-line network services that 
enable users to share content, photos, videos, text, 
data, images and other electronic works relating to 
entertainment, including, movies, television, 
audiovisual works, music, audio works, books, 

לשימוש בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה המאפשרות 
למשתמשים לתכנת שמע, וידאו, טקסט ותכני מולטימדיה 
אחרים, כולל מוזיקה, קונצרטים, סרטי וידאו, רדיו, טלוויזיה, 
חדשות, ספורט, משחקים, אירועי תרבות, ותוכניות הקשורות 
לבידור; אספקת מנועי חיפוש לשם השגת נתונים על רשת 

מחשבים גלובלית; שירותי ייעוץ ותמיכה במחשבים לסריקה של 
מידע אל דיסקים של מחשב; שירותי ייעוץ לחומרות מחשב, 
תוכנות, יישומים ורשתות; ייעוץ מחשבים בתחום ניהול תצורה 
להתקנים אלקטרוניים ניידים ולכף היד; תמיכה טכנית בדמות 
פתרון בעיות, דהיינו אבחון בעיות בחומרות ותוכנות מחשב; 
תכנות מחשבים; העברת נתוני מסמכים מפורמט מחשב אחד 
לאחר; אירוח של תוכן דיגיטלי על רשתות מחשבים גלובליות, 
רשתות אלחוטיות, ורשתות תקשורת אלקטרוניות; אספקת 

שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה 
המאפשרות למשתמש לייעד תוכן ספציפי לצפייה עתידית על 
התקן הזרמת מדיה; יצירת קהילה מקוונת למשתמשים רשומים 
לתקשר ולהתייחס לאחרים, להשתתף בדיונים, לקבל משוב 
מעמיתיהם, ליצור קהילות וירטואליות, ולעסוק ברישות חברתי 
בתחומי עניין כלליים; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות 

שאינן ניתנות להורדה, דהיינו, תוכנות לשליטה הורית על גישה 
לאתרי אינטרנט מגונים ובלתי הולמים; אספקת שימוש זמני 
בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה, דהיינו, תוכנות לסינון 

של חיפושי אינטרנט המפרידות תוצאות רצויות מאתרי 
אינטרנט בלתי רצויים ובלתי הולמים, ותוכנות המאפשרות 

שליטה הורית על אתרי אינטרנט ופרטי דואר אלקטרוני מגונים 
ובלתי הולמים; יצירת קהילה מקוונת למשתמשים לשם 

השתתפות בדיונים, קבלת משוב, יצירת קהילות וירטואליות, 
ועיסוק ברישות חברתי; תחזוקה ועדכון של תוכנות הנוגעות 

לאבטחת מחשבים, אינטרנט וסיסמה; עיצוב ופיתוח של תוכנות 
מחשב; התקנה ותחזוקה של תוכנות מחשב; שירותי ייעוץ 
לתוכנות, יישומים ורשתות מחשב; אספקת שירותי רשת 

מקוונים המאפשרים למשתמשים לשתף תכנים, צילומים, סרטי 
וידאו, טקסט, נתונים, תמונות ויצירות אלקטרוניות אחרות 
הנוגעות לבידור, כולל  סרטים, טלוויזיה, יצירות אורקוליות, 
מוזיקה, יצירות שמע, ספרים, תאטרון, יצירות ספרותיות, 
אירועי ספורט, פעילויות בידור, פעילויות פנאי, טורנירים, 
אומנות, מחול, מחזות זמר, תערוכות, הדרכות ספורט, 

מועדונים, רדיו, קומדיות, תחרויות, יצירות חזותיות, משחקים, 
משחקי מזל, פסטיבלים, מוזיאונים, גנים, אירועי תרבות, 

קונצרטים, הוצאה לאור, הנפשה, אקטואליה, אופנה, מצגות 
מולטימדיה, היסטוריה, שפה, מדעי הרוח, מתמטיקה, עסקים, 

מדע, טכנולוגיה, תחביבים, תרבות, ספורט, אומנויות, 
פסיכולוגיה, ופילוסופיה; תוכנה כשירות (אס-איי-איי-אס) 

הכוללת תוכנה לשימוש בקשר לשירותי מינוי לתוכן קולי, חזותי 
ודיגיטלי וקניה חד פעמית של תוכן קולי, חזותי ודיגיטלי, דהיינו, 
לאפשר למשתמשים לשלם עבור ולייצר תוכן למכירה; אספקת 

שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות להורדה 
המאפשרות למשתמש לייעד תוכן ספציפי לצפייה עתידית על 
התקן הזרמת מדיה; אספקת אתר אינטרנט המעניק למשתמשי 

מחשב את היכולת לשדר, לטמון, לקבל, להוריד, להזרים, 
לשדר, להציג, לפרמט, להעביר ולשתף צילומים, סרטי וידאו, 
טקסט, נתונים, תמונות ויצירות אלקטרוניות אחרות; שירותי 
אירוח אינטראקטיבי המאפשרים למשתמשים לפרסם ולשתף 
באופן מקוון צילומים, סרטי וידאו, טקסט, נתונים ותמונות 
שלהם; יצירת קהילה מקוונת למשתמשים על מנת שיוכלו 
להשתתף בדיונים, לקבל משוב, ליצור קהילות וירטואליות, 
ולעסוק ברישות חברתי; תחזוקה ועדכון של תוכנות הנוגעות 
לאבטחת מחשבים, אינטרנט וסיסמה; ספק שירותי יישומים 
(איי-אס-פי), דהיינו, אירוח יישומי תוכנות מחשב של אחרים; 

אספקת מידע על מיקום למעשה של אדם על ידי מערכת מיקום 
גלובאלית (ג'- פי- אס); אספקת מידע מפה דרך רשתות 

תקשורת כולל האינטרנט; שירותי מחשב, דהיינו, שירותי אירוח 
אינטראקטיביים המאפשרים למשתמש לפרסם ולשתף תכנים 
ודמויות שלהם בצורה מקוונת; אספקת אתר אינטרנט בעל 
טכנולוגיה המאפשרת למשתתפים להעלות ולשתף ווידאו, 

תמונות, טקסט, גרפיקות, נתונים ושמע; אספקת אתר אינטרנט 
בעל טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים מקוונים ליצור פרופילים 
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theatre, literary works, sporting events, recreational 
activities, leisure activities, tournaments, art, dance, 
musicals, exhibitions, sports instruction, clubs, radio, 
comedy, contests, visual works, games, gaming, 
festivals, museums, parks, cultural events, concerts, 
publishing, animation, current events, fashion, 
multimedia presentations, history, language, liberal 
arts, math, business, science, technology, hobbies, 
culture, sports, arts, psychology, and philosophy; 
Software as a Service (SaaS) featuring software for 
use in connection with audio, video and digital 
content subscription service and one-time purchases 
of audio, video and digital content, namely, allowing 
users to pay for and create seller content; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
that enables user to designate specific content for 
future viewing on a streaming media device; 
providing a web site that gives computer users the 
ability to transmit, cache, receive, download, stream, 
broadcast, display, format, transfer and share photos, 
videos, text, data, images and other electronic works; 
interactive hosting services which allow users to 
publish and share their own photos, videos, text, 
data, images online; creating an online community for 
users to participate in discussions, obtain feedback, 
form virtual communities, and engage in social 
networking; maintenance and updating of software 
relating to computer, Internet and password security; 
Application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; providing 
information on the actual location of person by a 
global positioning system (GPS); providing map 
information via communication networks including the 
Internet; computer services, namely, interactive 
hosting services which allow the user to publish and 
share their own content and images on-line; 
providing a web site featuring technology that 
enables users to upload and share video, photos, 
text, graphics, data and
audio; providing a web site featuring technology that 
enables on-line users to create personal profiles 
featuring social networking information.

אישיים בעלי מידע רישות חברתי.                                       
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 Owners

Name: Amazon Technologies, Inc.

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

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; providing a 
website for the purposes of social networking; 
providing online computer databases and online 
searchable databases in the field of social 
networking; providing information in the field of social 
networking; on-line social networking services, 
namely, facilitating social introductions or interactions 
among individuals; on-line social networking services 
designed for people with a common desire to meet 
other people with similar interests; monitoring of 
computerized data and computer systems and 
networks for security purposes; providing on-line 
computer databases and on-line searchable 
databases in the field of social networking; providing 
a social networking website for entertainment 
purposes; providing searchable databases in the field 
of social networking; creating an on-line community 
for registered users to communicate and interact with 
others, participate in discussions, get feedback from 
their peers, form virtual communities, and engage in 
social networking in the field of general interest; 
exploitation of rights of radio programmes, television 
programmes, films; exploitation of transmission 
rights; management of intellectual property or 
industrial property rights; advisory services relating to 
the exploitation of copyright protected material; 
computer software licensing.

שירותי רישות חברתי מקוונים; אספקת אתר אינטרנט למטרות 
רישות חברתי; אספקת מסדי נתונים מקוונים ממוחשבים ומסדי 
נתונים מקוונים הניתנים לחיפוש בתחום הרישות החברתי; 

אספקת מידע בתחום הרישות החברתי; שירותי רישות חברתי 
מקוונים, דהיינו, קיום הכרויות חברתיות או אינטראקציות 

מקוונות בין יחידים; שירותי רישות חברתי מקוונים המיועדים 
לאנשים בעלי רצון משותף להכיר אנשים אחרים בעלי תחומי 
עניין דומים; ניטור של נתונים ממוחשבים ומערכות מחשבים 
ורשתות למטרות אבטחה; אספקת מסדי נתונים מקוונים 
ממוחשבים ומסדי נתונים מקוונים הניתנים לחיפוש בתחום 
הרישות החברתי; אספקת אתר אינטרנט לרישות חברתי 

למטרות בידור; אספקת מסדי נתונים הניתנים לחיפוש בתחום 
הרישות החברתי; יצירת קהילה מקוונת למשתמשים רשומים 
לשם התקשרות ואינטראקציה עם אחרים, השתתפות בדיונים, 
קבלת משוב מעמיתים, יצירת קהילות וירטואליות, ועיסוק 

ברישות חברתי בתחומי עניין כלליים; שירותי מחשב, דהיינו, 
ניצול זכויות של תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה, סרטים; ניצול 

של זכויות העברה; ניהול של זכויות קניין רוחני או קניין 
תעשייתי; שירותי ייעוץ הנוגעים לניצול של חומרים מוגני זכויות 
יוצרים; רישוי תוכנות מחשב.                                               
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SHOWBOX

Trade Mark No. 268472 מספר סימן

Application Date 21/09/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1261966 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: SHOWBOX LTD שם: שואובוקס בע"מ

Address: Habarzel 1, Tel Aviv, 697100, Israel כתובת : הברזל 1, תל אביב, 697100, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Konforti , Rotem & Co., Attorneys

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

שם: שנהב, קונפורטי רותם ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software to enable creating, producing, 
editing, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, sharing and providing of video clips, film, film 
clips or other multimedia materials on the Internet, 
the mobile, or other communication networks; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב המאפשרות, יצירה, הפקה, עריכה, העלאה, 
פרסום, הצגה, תיוגים, שיתוף וכן אספקה של קטעי וידיאו, 
סרטים, סרטונים או חומרי מולטימדיה אחרים באינטרנט, 

בסלולר, או ברשתות תקשורת אחרות; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    

                                                                

Class: 42 סוג: 42

Providing an online platform including mobile 
applications to enable, creating, producing, editing, 
uploading, sharing, posting, showing, displaying of 
audio clips, video clips or other multimedia materials; 
all included in class 42

אספקת פלטפורמה מקוונת, לרבות יישומים (אפליקציות) 
למכשירים ניידים, המאפשרת יצירה, הפקה, עריכה, העלאה, 
שיתוף, פרסום, הצגה, קטעי אודיו, קטעי וידיאו או חומרי 

מולטימדיה אחרים; הנכללים כולם בסוג 42.                           
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Trade Mark No. 268646 מספר סימן

Application Date 27/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1217593 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BONDARENKO NATALIYA

Address: Via Aleardo Aleardi, 7, I-20154 Milano (MI), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

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

כ"ד סיון תשע"ו - 16730/06/2016



Trade Mark No. 268650 מספר סימן

Application Date 23/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1217655 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Conroy Medical AB

Address: Box 5031, SE-194 05 Upplands Väsby, Sweden

(Limited company)

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: 10 סוג: 10

Medical welding apparatus and instruments for 
sealing blood bags for the collection and testing of 
blood for medical purposes
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Trade Mark No. 268662 מספר סימן

Application Date 16/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1217848 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatuses and instruments namely  
physiotherapy devices; magnetic field therapy 
devices; ray therapy devices; analysis devices for 
medical purposes; blood analysis devices; diagnosis 
devices for medical purposes; electrodes for medical 
purposes; laser for medical purposes.

Class: 16 סוג: 16

Printing office products; teaching material (except for 
devices); books, newspapers and magazines.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; health care for men and animals; 
magnetic field therapy services; physical therapy and 
electro-therapeutic treatments; services of a hospital; 
physiotherapeutical 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)

Liechtenstein, 27/03/2014, No. 2014-187 ליכטנשטיין, 27/03/2014, מספר 2014-187

Class: 10 סוג: 10

Class: 16 סוג: 16

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 16930/06/2016



 Owners

Name: QRS International AG

Address: Landstrasse 40, FL-9495 Triesen, Liechtenstein

(Liechtenstein AG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל
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Trade Mark No. 268671 מספר סימן

Application Date 27/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0891744 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

Industrial chemicals, in particular fluoridated 
products, fluoridated fluids and gases; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics in particular 
fluoridated polymers and elastomers; adhesives used 
in industry (excluding chemicals, namely active 
principles for use in the cosmetic industry and 
chemicals used in the composition of chemical 
products).

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying and photographic 
apparatus and equipment, sheaths for electric 
cables, in particular based on fluoridated polymers; 
semiconductor elements; batteries.

Class: 17 סוג: 17

Goods made of plastic materials and semi-finished 
synthetic resins, including in the form of pellets, rods, 
sheets, tubes and plates, all for industrial purpose; 
insulating resins; electric insulating materials
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Trade Mark No. 268885 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, software for preparing 
estimates for use in vehicle painting, collision and 
repair workshops; Paint colormatching system 
comprising color measuring instrument, software and 
documentation; Computer software for use in the 
fields of vehicle repair shop management, color 
matching and paint mixing; and for instruction 
manuals sold therewith; Automated controllers for 
use with water treatment equipment; Ophthalmic 
lenses and lens blanks; eyeglasses; sunglasses

תוכנת מחשב, כלומר, תוכנה להכנת אומדנים לשימוש בצביעת 
רכב, סדנאות התנגשות ותיקון; מערכת התאמת צבע המורכבת 

מכלי מדידת צבע, תוכנה ותיעוד; תוכנת מחשב לשימוש 
בתחומי ניהול חנות לתיקון רכבים, התאמת צבע וערבוב 
צבעים; ולהוראות הפעלה הנמכרים יחד איתה; בקרים 
אוטומטיים לשימוש עם ציוד לטיפול במים; עדשות 

אופטלמולוגיות ועדשות ריקות; משקפיים; משקפי שמש           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 16 סוג: 16

Paper, synthetic paper, namely, printing substrate for 
producing tags, labels, signs, banners, and business 
forms; microporous sheets, films and membranes for 
use as printing substrates; Printed, embossed and 
encoded paper labels, metal foil laminated paper for 
printing purposes, plastic film laminated paper for 
printing purposes, and cardboard tags and ticket 
stock for printing purposes; paper and cardboard 
envelopes and boxes; paper and plastic sleeves and 
pouches for packaging; non-woven paper; security 
paper for checks, bank notes identity cards, 
passports, drivers' licenses, medical prescriptions 
and all administrative documents; printed matter in 
the nature of color displays, books formula, fans and 
color catalogs to select and coordinate paint finishes; 
all included in class 16

נייר, נייר סינטטי, במיוחד מצע לייצור תגים, תוויות, שלטים, 
באנרים, וטפסים לעסקים; גיליונות, סרטים וממברנות 

מיקרופורוס לשימוש כמצע להדפסה; תוויות נייר מודפסות, 
מובלטות ומקודדות, נייר מרובד ברדיד מתכת למטרות הדפסה, 
נייר מרובד בסרט פלסטיק למטרות הדפסה,  ותגיות קרטון 

ונייר להדפסת כרטיסים למטרות הדפסה; מעטפות וארגזי נייר 
וקרטון; שרוולים ושקיות נייר ופלסטיק לאריזה; נייר שאינו ארוג; 
נייר אבטחה לשיקים, שטרות, כרטיסי זיהוי, דרכונים, רישיונות 
נהיגה, מרשמים רפואיים וכל המסמכים האדמיניסטרטיביים; 
חומר מודפס כמו תצוגות צבעוניות,ספרי מתכונים, קטלוגים 
צבעוניים לבחירה ותיאום של גימורי צבע; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 16
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 21 סוג: 21

Unworked or semi-worked glass (except glass used 
in building); Fiberglass other than for insulation or 
textile use; all included in class 21

זכוכית שאינה מעובדת או מעובדת למחצה (למעט זכוכית 
המשמשת לבנייה); פיברגלס שאינו עבור בידוד או לשימוש 

בטקסטיל; הנכללים כולם בסוג 21                       

כ"ד סיון תשע"ו - 17230/06/2016



 Owners

Name: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

Address: 3800 West 143rd St., Cleveland, OH 44111, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ד סיון תשע"ו - 17330/06/2016



Trade Mark No. 268921 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219132 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ONTEX, besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid

Address: Genthof 5, B-9255 Buggenhout, Belgium

(Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

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: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for medical purposes, including 
products for personal care and hygiene; items for 
menstrual hygiene ; including sanitary napkins, panty 
liners, tampons, tampon applicators and menstrual 
underwear; wet wipes for hygienic use included in 
this class; incontinence diapers; incontinence briefs; 
pads for medical or hygienic purposes; cotton wool 
and cotton swabs for medical or hygienic purposes 
included in this class; disposable baby diapers; 
disposable nappies; disposable diapers and pants of 
paper and cellulose.

Class: 16 סוג: 16

Tissue paper and/or cellulose included in this class; 
coasters made of paper and/or cellulose for changing 
diapers.

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

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

Benelux, 12/03/2014, No. 1285923 בנלוקס, 12/03/2014, מספר 1285923

Class: 5 סוג: 5

Class: 16 סוג: 16

כ"ד סיון תשע"ו - 17430/06/2016



Trade Mark No. 268922 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219133 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for medical purposes, including 
products for personal care and hygiene; items for 
menstrual hygiene including sanitary napkins, panty 
liners, tampons, tampon applicators and menstrual 
underwear; wet wipes for hygienic use included in 
this class; incontinence diapers; incontinence briefs; 
pads for medical or hygienic purposes; cotton wool 
and cotton swabs for medical or hygienic purposes 
included in this class; disposable baby diapers; 
disposable nappies; disposable diapers and pants of 
paper and cellulose.

Class: 16 סוג: 16

Tissue paper and/or cellulose included in this class; 
coasters made of paper and/or cellulose for changing 
diapers.

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

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

Benelux, 12/03/2014, No. 1285924 בנלוקס, 12/03/2014, מספר 1285924

Class: 5 סוג: 5

Class: 16 סוג: 16

כ"ד סיון תשע"ו - 17530/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Various shades of 
blue, white. as shown in the mark.

 Owners

Name: ONTEX, besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid

Address: Genthof 5, B-9255 Buggenhout, Belgium

(Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

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

כ"ד סיון תשע"ו - 17630/06/2016



Trade Mark No. 268973 מספר סימן

Application Date 14/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219677 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded DVDs, and CDs, featuring exercise, 
fitness, and dietary information instruction; 
downloadable, interactive multimedia computer 
software featuring audio, audiovisual and video 
training information on the subject of physical 
exercise, physical exercise equipment, diet and 
nutrition, and pictures, images, text, and photos 
related thereto; downloadable electronic game 
software.

כ"ד סיון תשע"ו - 17730/06/2016



Class: 41 סוג: 41

Providing a web site featuring on-line instruction in 
the field of physical exercise and nutrition and 
tracking progress of workouts; educational services 
and on-line educational services, namely, providing 
instruction in the fields of exercise equipment, 
physical exercise and nutrition, and instructional 
materials distributed in connection therewith; physical 
fitness training services, namely, tracking progress of 
workouts for others; entertainment services, namely, 
conducting contests; education and entertainment 
services, namely, providing a website featuring non-
downloadable musical performances, musical videos, 
related audio, video and film clips, photographs, and 
other multimedia materials featuring information in 
the field of exercise and physical fitness; educational 
services, namely, providing web-based, classroom 
and other training in the field of exercise equipment, 
physical fitness, diet and nutritional programs for 
certification of and continuing education for 
instructors and distribution of training material in 
connection therewith; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, 
workshops, and field trips in the field of exercise 
equipment, diet and nutritional programs, and sales 
techniques and distribution of training material in 
connection therewith; membership club services, 
namely, providing training to members in the field of 
exercise equipment, diet and nutritional programs, 
and sales techniques; educational services, namely, 
offering of assessments and surveys in the field of 
educator training and performance for the purpose of 
improving teaching procedures; physical fitness 
training services and consultancy; providing 
information in the field of exercise training.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 03/02/2014, No. 86182999 ארה"ב, 03/02/2014, מספר 86182999

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

כ"ד סיון תשע"ו - 17830/06/2016



Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "21 DAY". separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: Beachbody, LLC

Address: Third Floor,,3301 Exposition Blvd., Santa 
Monica CA 90404, U.S.A.

(California 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

כ"ד סיון תשע"ו - 17930/06/2016



Trade Mark No. 269016 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: JACO INTERNATIONAL CORPORATION

Address: No.342, Xuetian Rd., Wuri Dist., Taichung City, 
414, Taiwan (Republic of China)

A corporation incorpated under the laws of Taiwan

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: 8 סוג: 8

Hand tools; scissors; pliers; picks; axes; spanners 
[hand tools]; screwdrivers; hammers; spades; 
compound spanners; other locking hand tools; 
trowels; sheaths for knifes; chisels; nail extractors; 
carpenters' augers; wrenches [hand tools]; socket 
sets; wrench sets; pinchers; manually operated hand 
tools; extension bars for hand tools; all included in 
class 08.

כלי עבודה  ידניים; מספריים; מלקחות; מכושים; גרזנים; 
מפתחות-ברגים; מברגים; פטישים; עטי חפירה; מלקחות 
משולבות; כלי-יד ננעלים אחרים; כף-גננים; נדנים לסכינים; 
אזמלים; חולצי מסמרים; מקדחי נגרים; מפתחות [כלי יד] ; 
ערכות שקע; ערכות מפתחות ברגים; מצבטים; כלי עבודה 

המופעלים ביד; מוטי הרחבה לכלי עבודה ידניים; הנכללים כולם 
בסוג 08 .                                                                       

        

כ"ד סיון תשע"ו - 18030/06/2016



Trade Mark No. 269029 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey, 07901, 
U.S.A.

Incorporated in the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disease and 
cancer; all included in class 5

תכשירים פרמצבטיים, דהיינו, תרופות מעכבות ציטוקינים; 
תכשירים פרמצבטיים המווסתים את המערכת החיסונית; 
תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלות דם וסרטן; הנכללים 

כולם בסוג 5                                                                   
                                                            

כ"ד סיון תשע"ו - 18130/06/2016



Trade Mark No. 269088 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219944 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Industrieparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmark

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin and hair care preparations; 
cosmetic preparations, including, preparations for the 
reconditioning of hair and skin after medicinal 
treatments; medicated soaps; medicated shampoos; 
talcum powders; artificial fingernails for medical use.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders; powders, creams, lotions, gels, 
foundation and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin infections; 
glues for medical use; medical and wound dressings; 
dressings for the treatment, of dermatological 
disorders, cancer and skin infections.

Class: 10 סוג: 10

Medical and non-medical devices for the treatment of 
cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders, medical apparatus and units for 
dosage, measuring and monitoring, namely, drug 
introducing devices and systems; medical devices for 
 measuring body surface area affected by disease; 
micro needles for medical use; containers specially 
for medical waste and storage of drugs

כ"ד סיון תשע"ו - 18230/06/2016



Trade Mark No. 269098 מספר סימן

Application Date 27/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220012 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CIVITANAVI SYSTEMS LTD

Address: Gartenstrasse N. 4, Zug, Switzerland

(Switzerland Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Gyro sensors using GPS functions; gyrometers; 
gyrocompasses; gyroscopes; GPS navigation device; 
satellite-aided navigation systems; satellite 
navigational apparatus; car navigators; navigation 
apparatus for manipulating and repairing airplanes; 
navigational instruments; electronic optical sensors; 
sensors for determining position, velocity, 
acceleration and temperature

כ"ד סיון תשע"ו - 18330/06/2016



Trade Mark No. 269113 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220154 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Benelux No. 0939389 בנלוקס מספר: 0939389

Dated 14/02/2013 (Section 16) מיום 14/02/2013 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building in the field of the (offshore) oil, gas and 
energy industry, ships, (floating) offshore material, 
apparatus, machines and installations at on/offshore 
locations (on and under water), pipe lines, steel 
constructions and other civil technical and 
shipbuilding constructions on on/offshore locations; 
repair in the field of (offshore) oil, gas and energy 
industry, ships, (floating) offshore material, machines 
and apparatus on on/offshore locations (on and 
under water), pipe lines, steel constructions and 
other civil technical and shipbuilding constructions at 
on/offshore locations; installation services in the field 
of the (offshore) oil, gas and energy industry, ships, 
(floating) offshore material, apparatus, machines and 
installations on on/offshore locations (on and under 
water), pipe lines, steel constructions and other civil 
technical and shipbuilding constructions at 
on/offshore locations; consultation and information on 
aforementioned services; planning [advice] for and 
advice about building, installation, construction and 
repair of equipment and installations for the shipping 
and offshore industry, at on/off shore locations (on 
and below sea level the water), ships, floating 
shipping and offshore material, pipe lines, steel 
constructions and other civil technical and 
shipbuilding constructions, industrial installations and 
machines, constructions for use in the energy 
industry.

Class: 39 סוג: 39

Maritime transport; transport services, including in 
the field of the (offshore) oil, gas and energy industry; 
maritime transport of ships, yachts, submarines, 
rolling stock, dry docks, cranes, dredging 
installations, parts of drilling and oil platforms, parts 
for refineries and the petrochemical industry, parts in 
the field of dock construction, parts in the field of 
energy industry; logistical services and consultation 
in the field of (maritime) transport; services of a 
shipping company; chartering of ships, (lifting) cranes 
and floating offshore material in the context of 
(maritime) transport and storage; consultation and 
information on the aforementioned services.

כ"ד סיון תשע"ו - 18430/06/2016



 Owners

Name: Jumbo Maritime B.V.

Address: Havenstraat 23, NL-3115 HC Schiedam, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 42 סוג: 42

Engineering; design for building, installation, 
construction and repair of apparatus and installations 
for the shipping and offshore industry, at on/off shore 
locations (on and under the water), ships, floating 
shipping and offshore material, pipe lines, steel 
constructions and other civil technical and 
shipbuilding constructions, industrial installations and 
machines, constructions for use in the energy 
industry; scientific and industrial research and 
technical studies; technical designs in the field of 
shipping and offshore industry; technical project 
studies in the field of transport and storage of 
materials as well as in the field of engineering, design 
and planning for the building, construction and repair 
of apparatus and installations at on/offshore locations 
(on and under water), ships, floating shipping and 
offshore material, pipe lines, steel constructions and 
other civil technical and shipbuilding constructions 
and industrial installations and machines.

כ"ד סיון תשע"ו - 18530/06/2016



Trade Mark No. 269120 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220191 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmark

(Private Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin and hair care preparations; 
cosmetic preparations, including, preparations for the 
reconditioning of hair and skin after medicinal 
treatments; medicated soaps; medicated shampoos; 
talcum powders; artificial fingernails for medical use.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders; powders, creams, lotions, gels, 
foundation and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and; skin infections; 
glues for medical use; medical and wound dressings; 
dressings for the treatment of dermatological 
disorders, cancer and skin infections.

Class: 10 סוג: 10

Medical and non-medical devices for the treatment of 
cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders, medical apparatus and units for 
dosage, measuring and monitoring, namely, drug 
introducing devices and systems; medical devices, 
for measuring body surface area affected by disease; 
 micro needles for medical use; containers specially 
for medical waste and storage of drugs.

כ"ד סיון תשע"ו - 18630/06/2016



Trade Mark No. 269121 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220203 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer games; computer games software; 
computer games hardware; software and electronic 
game software; software games recorded on CD-
ROMs, digital video discs, and cartridges for console 
and individual, portable gaming systems; 
downloadable computer games software; computer 
games software downloadable via the Internet and 
via wireless devices; software games downloadable 
from websites on a global computer network; 
software games for mobile phones, personal digital 
assistants, handheld computers, notebooks, tablets; 
downloadable publications; electronic publications 
downloadable; downloadable electronic publications 
in the nature of magazines, blogs and manuals in the 
field of computer games, computer gaming, mobile 
games, computer mobile gaming, virtual reality and 
online gaming; software for commerce over a global 
communications network.

Class: 35 סוג: 35

Retail sales of computer software and interactive 
games and online games on Internet sites; 
advertising, marketing and promotional services; 
online advertising services; online advertising via a 
computer communications network; electronic 
advertising; advertising services for others; providing 
advertising services via the internet; dissemination of 
advertising for others via the Internet; television 
advertising; arranging commercial transactions for 
others via the Internet.

Class: 38 סוג: 38

Providing of access to internet chatrooms; providing 
internet chatrooms; chat room services for social 
networking; providing internet chatrooms and internet 
forums; virtual chatrooms established via text 
messaging; providing online electronic bulletin board 
services; providing online chatroom for the 
transmission of messages among computer users; 
providing access to a global computer network for the 
transfer and dissemination of information; providing 
multiple-user access to a global computer network; 
broadcasting of programmes and video via a global 
computer network; electronic transmission of 
computer programs via the Internet; signal 
transmission for electronic commerce via 
telecommunication systems and data communication 
systems.

כ"ד סיון תשע"ו - 18730/06/2016



Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely providing on-line 
multiplayer games for others over global and local 
area computer networks; providing on-line 
entertainment in the nature of computer game 
tournaments; providing online news and information 
in the field of computer games; entertainment 
services, namely conducting contests online; 
arranging of games and competitions via the internet; 
games services provided online from a computer 
network; providing online computer database in the 
field of computer games; providing information to 
game players about the ranking of their scores of 
games through the web sites; providing electronic 
publications; providing on-line publications; 
publishing of computer game software and video 
games software; providing online games services; 
providing information on-line relating to computer 
games and computer enhancements for games.

Class: 42 סוג: 42

Computer software design, computer programming; 
design of computer programs; design of computer 
games, video games, audiovisual games, 
educational games and the production of such 
games; computer services (technical services and 
support in the field of computer games software and 
online computer games); providing information in the 
field of technology to enable creation, uploading, and 
sharing of user generated videos based on computer 
games among users via a website; development, 
installation and maintenance of an Internet platforms 
related to electronic commerce.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/02/2014, No. 012560975 האיחוד האירופי, 04/02/2014, מספר 012560975

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 18830/06/2016



 Owners

Name: Nordeus Limited

Address: 3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer 
Dock, Dublin 1, Ireland

(Ireland 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

כ"ד סיון תשע"ו - 18930/06/2016



Trade Mark No. 269122 מספר סימן

Application Date 24/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220227 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric beaters for technical schools; electric 
household appliances and household and kitchen 
utensils, namely egg beaters, food processors, food 
slicers, juicers, fruit presses, electric graters and 
mixers.

Class: 9 סוג: 9

Thermostats, in particular immersion thermostats, 
heating circulators, thermostats for immersed 
viscometers, calibration thermostats, cryostates, in 
particular for research and industrial laboratories and 
for quality assurance; temperature regulators for 
measurement, controller, regulating and monitoring 
heated equipment ; testing apparatus; electric 
beaters for laboratories.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating water and foodstuffs, electrical 
cooking utensils; highly dynamic temperature 
regulating systems, namely heating and refrigerating 
apparatus; heating and refrigerating apparatus for 
industrial applications, water baths and shaking water 
baths; apparatus, instruments and machines for 
cooking and heating, electric cookers, stoves and 
ovens; electric hot-pots, heating plates.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/10/2013, No. 012264602 האיחוד האירופי, 29/10/2013, מספר 012264602

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

כ"ד סיון תשע"ו - 19030/06/2016



 Owners

Name: Julabo GmbH

Address: Eisenbahnstrasse 45, 77960 Seelbach, 
Germany

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

כ"ד סיון תשע"ו - 19130/06/2016



Trade Mark No. 269147 מספר סימן

Application Date 04/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1182416 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Air House Pty Ltd

Address: 57 Audley Street, Petersham NSW 2049, 
Australia

(Victoria, Australia Proprietary Company ACN 154 220 
569)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: "Ashdar 2000" Building, 1th floor, 55 Ygal Alon 
St, Tel Aviv, 6789115, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : "אשדר 2000", קומה 1, דרך יגאל אלון 55, תל אביב, 
6789115, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Children's entertainment services in the field of 
trampoline; providing trampoline facilities for 
entertainment; provision of entertainment trampoline 
facilities.

כ"ד סיון תשע"ו - 19230/06/2016



Trade Mark No. 269152 מספר סימן

Application Date 23/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1207104 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)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 15 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 15, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
propylene glycol.

כ"ד סיון תשע"ו - 19330/06/2016



Trade Mark No. 269216 מספר סימן

Application Date 29/10/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fertilizers, soil conditioners, plant growth regulators, 
fire retardant preparations, sewerage treatment 
chemicals, water treatment chemicals, cooling water 
treatment chemicals, water testing chemicals, 
descalers, galvanizing preparations, chemicals for 
welding, adhesives, anti-slip preparations for floors, 
hardeners and sealers for concrete and masonry, ice 
melting compositions, tar and asphalt removers, soil 
retardants, antifreeze and coolant preparations; 
industrial and institutional chemicals; soaps and 
detergents for industrial processes; degreasers, 
solvents, release agents, moisture displacers, 
defoamers and anti-foamers, surfactants, flocculants, 
anti-statics and anti-fog preparations; machining 
coolants, metal conditioners, brighteners and 
etchants; fuel additives and chemical additives; 
sealers, hardeners and polishes for floors, walls, 
glass and counter tops; all included in class 1. 

דשנים, מרככי אדמה, מווסתי גדילה של צמחים, תכשירים 
מעכבי אש, כימיקלים לטיפול בשפכים, כימיקלים לטיפול במים, 
כימיקלים לטיפול בצינון מים, כימיקלים לבדיקת מים, מסירי 
אבנית, תכשירי גילוון, כימיקלים לריתוך, דבקים, תכשירים 
מונעי החלקה לרצפות, חומרי חיזוק ואיטום לבטון ובנייה, 
תרכובות להמסת קרח, מסירי זפת ואספלט, מעכבי לכלוך, 

תכשירים למניעת קפאון ולצינון; 
כימיקלים תעשייתיים ואירגוניים; סבונים וחומרי ניקוי לתהליכים 
תעשייתיים; מסירי שומנים, ממסים, חומרי שחרור, מרחיקי 
לחות, חומרים מונעי קצף ונוגדי קצף, חומרים פעילי שטח, 
צמרורים, תכשירים אנטי סטטיים ונגד ערפל; נוזל קירור 

למכונות, מרככי מתכת, מבהירים וחורטים; תוספי דלק ותוספים 
כימיים; חומרי איטום, חומרי הקשחה והברקה לרצפות, קירות, 

תקרות זכוכית ודלפק; הנכללים כולם בסוג 1. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 2 סוג: 2

Paints, lacquers, varnishes, enamels, dyes, fixers for 
dyes, metal coating preparations, preservatives 
against rust, floor coatings and anticorrosives; all 
included in class 2.

צבעים, לכות, מבריקים, אמייל, חומרי צביעה, פיקסרים 
לצבעים, תכשירים לציפוי מתכות, חומרים משמרים נגד חלודה, 
חומרים לציפוי רצפה ונגד קורוזיה; הנכללים כולם בסוג 2.       

                              

כ"ד סיון תשע"ו - 19430/06/2016



Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; rust removing preparations, 
brightening preparations, degreasing preparations, 
paint and floor strippers; waxes, carpet cleaners and 
stain removers; skin conditioners and protective hand 
creams; additives for steam cleaners; drain and 
sewer openers and cleaners; preparations for use in 
unblocking drains and sewers; air fragrancing 
preparations; aromatics (essential oils); ethereal 
essences;  essential oils; extracts of flowers 
(perfumes); bases for flower perfumes; oils for 
cleaning purposes; oils for perfumes and scents; 
potpourris (fragrances); scouring solutions; all 
included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי 
ניקוי, הבהרה, מירוק ושפשוף; תכשירים להסרת חלודה, 

תכשירי הבהרה, תכשירים להסרת שומנים, חושפי צבע ורצפה; 
שעוות, מנקי שטיח ומסירי כתמים; מרככי עור ומשחות להגנת 
ידיים; תוספים למנקים באדים; פותחי ומנקי ביוב ושופכין; 
תכשירים לשימוש בפתיחת ביוב ושופכין; תכשירים לבישום 
אוויר; מוצרים ארומטיים (שמנים אתריים); תמציות אתריות; 
שמנים אתריים; תמציות פרחים (בשמים); בסיסים לבשמי 
פרחים; שמנים למטרות ניקוי; שמנים לבשמים ולריחות; 

פוטפורי (ניחוחות); 
 תמיסות מירוק; הנכללים כולם בסוג 3.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust laying 
and absorbing compositions; drive belt dressings; all 
included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות לדיכוי 
ולספיגת אבק; חומרים  לטיפול בחגורת רכב; הנכללים כולם 

בסוג 4.                                 

Class: 5 סוג: 5

Sanitary substances, disinfectants, deodorants, 
germicides, algaecides, bactericides, fungicides, 
herbicides, insecticides, preparations for killing 
weeds and destroying vermin, soil sterilizing 
preparations, insect repellants, and air fresheners; all 
included in class 5.

חומרים סניטריים, חומרי חיטוי, דאודורנטים, קוטלי חיידקים, 
קוטלי אצות, קוטלי בקטריות, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, 
קוטלי חרקים, תכשירים לקטילת עשבים והשמדת מזיקים, 

תכשירים לסטרילזציה של קרקע, דוחי חרקים, ומטהרי אוויר; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                      

Class: 7 סוג: 7

Spraying apparatus and instruments; agricultural and 
horticultural sprayers; insecticidal fog-producing 
apparatus and instruments; paint sprayers; power 
operated sprayers; grease and oil guns; pressure 
washers; steam cleaners; machines for washing 
mechanical or electrical components; apparatus for 
transferring liquids; liquid transfer pumps; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 7.

התקנים ומכשירים לריסוס; תרסיסים לחקלאות ולגינון; התקנים 
ומכשירים לייצור ערפל לקטילת חרקים; תרסיסי צבע; תרסיסים 
מופעלי כח; רובי גריז ושמן; שוטפי לחץ; מנקי קיטור; מכונות 
לשטיפת רכיבים מכאניים או חשמליים; התקנים להעברת 

נוזלים; משאבות להעברת נוזלים; חלקים ואביזרים לכל הטובין 
הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 7.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 8 סוג: 8

Spraying apparatus and instruments; hand sprayers; 
aerosol dispensers; pump dispensers; dispensers for 
cleaning materials; grease and oil guns; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 8.

התקנים ומכשירים לריסוס; תרסיסים ידניים; התקני ריסוס; 
התקני שאיבה; התקנים לניקוי חומרים; רובי גריז ושמן; חלקים 
ואביזרים לכל הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 8.     
                                                                                    

                    

Class: 21 סוג: 21

Spraying apparatus and instruments; hand sprayers; 
aerosol dispensers; pump dispensers; dispensers for 
cleaning materials; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 21.

ריסוס מכשירים וכלים; מרססי יד; מכשירי תרסיס; מכשירי 
משאבה; מכשירי לניקוי חומרים; חלקים ואביזרים לכל המוצרים 
האמורים; הנכללים כולם בסוג 21.                                       

                                                                              

Class: 37 סוג: 37

Cleaning, construction, and repair services, industrial 
and institutional cleaning and maintenance services; 
advisory, consultancy, and information services 
relating to all the aforesaid services; all included in 
class 37.

שירותי נקיון, בנייה ותיקון, שירותי ניקיון ותחזוקה תעשייתיים 
ומוסדיים; שירותי ייעוץ, התייעצות, ומידע המתייחסים לכל 

השירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 37.                 
                                                                                    

                            

כ"ד סיון תשע"ו - 19530/06/2016



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים כחול ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: NCH CORPORATION

Address: 2727 Chemsearch Blvd., Irving, Texas, 75062, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Class: 40 סוג: 40

Water treating and purifying services; waste 
treatment; waste and trash destruction, incineration 
and recycling; material treatment information; 
advisory, consultancy, and information services 
relating to all the aforesaid services; all included in 
class 40.

שירותי טיפול וטיהור מים; טיפול בפסולת; השמדה, שריפה 
ומחזור של פסולת ואשפה; 

מידע לגבי טיפול בחומרים; שירותי ייעוץ, התייעצות, ומידע 
המתייחסים לכל השירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 

.40
                                                                                     

                                                

כ"ד סיון תשע"ו - 19630/06/2016



Trade Mark No. 269248 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meirav Yisraeli שם: מירב ישראלי

Address: DN Galil Maaravi, Kibbutz Hanita, 22885, Israel כתובת : ד.נ. גליל מערבי, חניתה, 22885, ישראל

Name: Gilad Yisraeli שם: גלעד ישראלי

Address: DN Galil Maaravi, Kibbutz Hanita, 22885, Israel כתובת : ד.נ. גליל מערבי, חניתה, 22885, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Neil Horwitz, Adv.

Address: 6 Maabarot St., Haifa, 34461, Israel

שם: ניל הורביץ, עו"ד

כתובת : מעברות 6, חיפה, 34461, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing. הלבשה.       

כ"ד סיון תשע"ו - 19730/06/2016



Trade Mark No. 269313 מספר סימן

Application Date 11/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221066 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Preparations for hardening and soldering of metals; 
welding fluxes, soldering fluxes; non-metal powder 
for welding and soldering; chemical preparations for 
welding and soldering use; spray against welding 
spatters (chemical products).

Class: 2 סוג: 2

Mordants in the form of pastes and sprays.

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; building materials 
of metal; transportable buildings of metal; railway 
material of metal; cables and wires of metal (not for 
electric purposes); ironmongery and small items of 
metal hardware; pipes of metal; goods of common 
metal not included in other classes; wires, strips and 
rods of metal used for welding; welding wires with 
welding flux core; welding rods of metal with welding 
flux coating; metal powder used for welding; welding 
consumables, namely metal welding wires; soldering 
wires; auxiliary materials for soldering, namely alloys 
and bars of metal; welding sticks of metal.

Class: 7 סוג: 7

Welding apparatus; welding electrodes; smelting 
electrodes for arc welding; metal electrodes (welding 
consumables); welding machines, components of 
welding machines, slicing machines and cutting 
machines as far as included in this class.

Class: 9 סוג: 9

Safety helmets for welders; welder's safety garment; 
safety glasses; protective masks for welding; safety 
gloves; measuring apparatus for the examination and 
controlling of welding; electric wires for welding 
electrodes.

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

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

Austria, 12/09/2013, No. AM 3975/2013 AM 3975/2013 אוסטריה, 12/09/2013, מספר

Class: 1 סוג: 1

כ"ד סיון תשע"ו - 19830/06/2016



 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

Class: 2 סוג: 2

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

כ"ד סיון תשע"ו - 19930/06/2016



Trade Mark No. 269318 מספר סימן

Application Date 04/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221133 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail and whole sale of pharmaceutical and 
veterinary preparations, medicines, chemical 
preparations for pharmaceutical and medical 
purposes, dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies, dietary 
supplements for humans and animals, surgical 
apparatus and instruments, medical apparatus and 
instruments, dental apparatus and instruments, 
veterinary apparatus and instruments, orthopedic 
articles, 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, cheese, preserved 
fish, fresh fish, fresh salmon, coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee, rice, tapioca and sago, flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices, sugar, honey, treacle, yeast, 
baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, ice, ice cream, candy, caramel, 
pralines, mayonnaise, meat pies, pies, marinades, 
pesto, pizza, puddings, ravioli, sandwiches, 
macaroni, spaghetti, curry, custard, grains and 
agricultural, horticultural and forestry products not 
included in other classes, live animals, fresh fruits 
and vegetables, seeds, natural plants and flowers, 
foodstuffs for animals, malt, spinach, fresh fruits, 
fresh berries, fresh chestnuts, fresh beans, fresh 
peanuts, pet food, coconuts, hazelnuts, live fish, live 
poultry and live salmon.

Class: 39 סוג: 39

Air transport; aircraft rental; delivery of goods; freight 
forwarding; freight [shipping of goods]; freighting; 
packaging of goods; parcel delivery; passenger 
transport; rental of storage containers; stevedoring; 
storage; storage information; storage of goods; 
storage (physical -) of electronically-stored data or 
documents; transport of travellers; transport 
reservation; transportation information; transportation 
logistics; transporting furniture; unloading cargo; 
transport and storage of perishables and perishable 
goods; transport and storage of food; transport and 
storage of frozen food; transport and storage of 
groceries; transport and storage of live animals; 
transport and storage offish; transport and storage of 
chemicals; transport and storage of pharmaceutical 
preparations, veterinary preparations, medical 
preparations and medicines

כ"ד סיון תשע"ו - 20030/06/2016



 Owners

Name: Finnair Cargo Oy

Address: Tietotie 9, FI-01530 Vantaa, Finland

(Finland Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 40 סוג: 40

Treatment of medicines, medical preparations, 
medicaments, perishables, fresh food, food, 
beverages, frozen food, tinned food, chemicals, 
chemical compounds, pharmaceutical preparations, 
veterinary preparations, perishable goods, food 
without preservatives, groceries without preservatives 
and groceries which require cold storage, foodstuff, 
food and goods; material treatment information; 
freezing of food; food and drink preservation; waste 
treatment; water treating; treatment of chemicals; 
treatment of pharmaceutical products, veterinary 
preparations; treatment of medical preparations and 
medicines; custom manufacture and preparation of 
pharmaceutical preparations, veterinary preparations, 
medical preparations and medicines.

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

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

European Union, 11/12/2013, No. 012415444 האיחוד האירופי, 11/12/2013, מספר 012415444

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

כ"ד סיון תשע"ו - 20130/06/2016



Trade Mark No. 269340 מספר סימן

Application Date 30/10/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1249151 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Teaching and instructional apparatus and 
instruments; educational computer software; 
educational software for children; interactive 
computer software for use in teaching children.

התקני ומכשירי הוראה והדרכה, תוכנות מחשב חינוכיות; 
תוכנות חינוכיות לילדים; תוכנות מחשב אינטראקטיביות 

להוראת ילדים.                                                                
                                                                      

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; electronic games for the 
teaching of children; portable games with displays; 
portable games with liquid crystal displays; game 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; electronic games consoles 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; controllers for game consoles; electronic 
educational game machines for children; toy building 
blocks capable of interconnection; board games; 
toys; game consoles; dolls; educational card games; 
playing cards; manipulative puzzles.

משחקים וצעצועים; משחקים אלקטרוניים להוראת ילדים; 
משחקים ניידים עם צגים; משחקים ניידים עם צגי גביש נוזלי; 
התקנים למשחקים אלקטרוניים המותאמים לשימוש עם מסך 

תצוגה או צג חיצוני; קונסולות של משחקים אלקטרוניים 
המותאמות לשימוש עם מסך תצוגה או צג חיצוני; בקרים 
לקונסולות משחקים; מכונות משחק אלקטרוניות חינוכיות 

לילדים; לבנות בנייה למשחק בעלות כושר חיבור הדדי; משחקי 
קופסה; צעצועים; קונסולות משחק; בובות; משחקי קלפים 

חינוכיים; קלפי משחק; תצרפים.                                         
                                                                                    

                                                                            

Class: 41 סוג: 41

Education; teaching; training; arranging and 
conducting of classes; arranging and conducting of 
tutorials; preparation of syllabuses, courses, study 
guides and examinations; dissemination of 
educational material; provision of training via a global 
computer network; educational and training services 
relating to games; educational services provided by 
schools; game services provided by means of 
communications by computer terminals or mobile 
telephone; on-line game services; early childhood 
instruction; teaching in the fields of reading, writing, 
comprehension, arithmetic, geometry, nature, 
science, environment and quality of environment, and 
social and emotional skills development; providing 
tutorial sessions in the field of reading, writing, 
comprehension, arithmetic, geometry, nature, 
science, environment and quality of environment, and 
social and emotional skills development.

חינוך; הוראה; הכשרה;  ארגון וניהול שיעורים; ארגון וניהול 
שיעורי הדרכה; הכנת תכניות לימודים, קורסים, מדריכי 

לימודים ובחינות; הפצת חומר חינוכי; מתן הכשרה דרך רשת 
מחשבים גלובלית; שירותי חינוך והוראה בתחום המשחקים; 
שירותים חינוכיים הניתנים ע"י בתי ספר; שירותי משחקים 

המסופקים ע"י אמצעי תקשורת ממסופי מחשבים או מטלפונים 
ניידים; שירותי משחקים מקוונים; הוראה לגיל רך; הוראה 
בתחומים של קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, חשבון, 

גאומטריה, טבע, מדע, סביבה ואיכות הסביבה, פיתוח כישורים 
חברתיים ורגשיים; מתן שיעורי הדרכה בתחומים של קריאה, 
כתיבה, הבנת הנקרא, חשבון, גאומטריה, טבע, מדע, סביבה 
ואיכות הסביבה, פיתוח כישורים חברתיים ורגשיים.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ד סיון תשע"ו - 20230/06/2016



Ownersבעלים

Name: EDU-CONSULTING INTERNATIONAL LTD שם: אדיו-קונסלטינג אינטרנשיונל בע"מ

Address: 16 Hamelacha Street, Park Afek, Rosh Haayin, 
4809900, Israel

כתובת : המלאכה 16, פארק אפק, ראש העין, 4809900, ישראל

אדיו-קונסלטינג אינטרנשיונל בע"מ

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

כ"ד סיון תשע"ו - 20330/06/2016



DISNEY MOANA

Trade Mark No. 269355 מספר סימן

Application Date 02/11/2014 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 game 
cartridges; video game discs; videophones; video 
recordings; walkie-talkies; wrist and arm rests for use 
with computers; all included in class 9.

דיסקי אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידאו; רמקולי אודיו; 
משקפות; מחשבונים; מצלמות וידאו; מצלמות; סי די רום; כונני 

י סי די רום (בחלק מהמחשב); כותבי סי די רום (בחלק 
מהמחשב);טלפונים סלולאריים ;אביזרים לטלפונים סלולאריים 
;נרתיקים לטלפונים סלולאריים ;שבבים המכילים הקלטות 

מוסיקליות; פאנלים לטלפונים סלולאריים ;נגני קומפקט דיסק; 
מקליטי קומפקט דיסק; קומפקט דיסק; תוכניות משחקי מחשב; 
מחסניות ודיסקי משחקי מחשב; מחשבים; חומרת מחשב; 
מקלדות מחשב; מסבי מחשב; עכבר מחשב; בתני דיסקים 

למחשב; תובנת מחשב; טלפונים אלחוטיים; מגנטים 
דקורטיביים; מצלמות דיגיטליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטליים ;די 

וי די; נגני די וי די; מקליטי די וי די; דיסקים רב-תכליתיים 
דיגיטליים; דיסקי וידאו דיגיטליים; דיסקים אופטיים 

ומגנטו-אופטיים מוקלטים מראש; נגני ומקליטי דיסקים אופטיים 
ומגנטו-אופטיים לאודיו,וידאו ונתוני מחשב; בבלים חשמליים 
ואופטיים; ארגוניות אישיות אלקטרוניות; נרתיקי משקפיים; 

משקפיים; סרגלים ממוספרים למשרד ומכשירי כתיבה; אוזניות; 
מכונות קריוקי; מיקרופונים; נגני אמ פי 3; מודמים (בחלק 
ממחשב);משטח לעכבר ;סרטי קולנוע; הקלטות מוסיקליות; 

איתוריות; מערבות סטריאו אישיות; סייענים אישיים דיגיטליים; 
מדפסות; מכשירי רדיו; משקפי שמש; טלפונים; מקלטי 

טלוויזיה; מצלמות וידאו; מחסניות משחקי וידאו; דיסקי משחקי 
וידאו; וידאופונים; הקלטות וידאו; מכשירי קשר; משענות 

לשורש כף היד ולזרוע לשימוש עם מחשבים ;הנכללים בולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

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 תוכניות טלוויזיה ורדיו; הפקה, הצגה, 

הפצה, והשכרה של הקלטות קול ווידאו; מידע בידור; הפקה של 
תוכניות בידור ותוכניות אינטראקטיביות להפצה באמצעות 
טלוויזיה, כבלים, לוויין, מדיית אודיו ווידאו, מחסניות, דיסקי 

לייזר, דיס קי מחשב ואמצעים אלקטרוניים; הפקה ואספקה של 
בידור, חדשות, ומידע באמצעות תקשורת ורשתות מחשב; 

שירותי פארק שעשועים ופארקים נושאיים; שירותי חינוך ובידור 
שניתנים או הקשורים לפארקים נושאיים ;מופעי במה חיים; 

הצגה של הופעות חיות; הפקות תיאטרון; שירותי בדרן; בידור 
אינטראקטיבי באינטרנט; משחקים מקוונים ;הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ד סיון תשע"ו - 20430/06/2016



 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 
91521-0001, 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

כ"ד סיון תשע"ו - 20530/06/2016



Trade Mark No. 269407 מספר סימן

Application Date 05/11/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים לבן, צהוב, אדום, כתום וחום הנראים 
בסימן.

 Owners

Name: BIOLOGIA Y NUTRICION 2, S. A.

Address: Fray Luis Amigo, 2,  Principal C, ZARAGOZA, 
50006, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Tel-Aviv, 69710, Israel

שם: פרש איי.פי

כתובת : רח' הברזל 32, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals, in particular, foodstuffs for 
dogs and cats formulated according to a healthy style 
of animal-feeding; all included in class 31.

מזון לבעלי חיים, בפרט, מוצרי מזון לכלבים ולחתולים  
שהרכבם נוסחו בהתאם לסגנון  בריא של הזנת בעלי חיים;  

הנכללים כולם בסוג 31.                                                     
    

כ"ד סיון תשע"ו - 20630/06/2016



Trade Mark No. 269471 מספר סימן

Application Date 18/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221653 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

The mark is a three-dimensional mark.

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein 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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers.

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

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

Liechtenstein, 27/02/2014, No. 16954 ליכטנשטיין, 27/02/2014, מספר 16954

Class: 33 סוג: 33

כ"ד סיון תשע"ו - 20730/06/2016



Trade Mark No. 269503 מספר סימן

Application Date 10/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1213799 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)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 15 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 15, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Chemical flavorings in liquid form used to refill 
electronic cigarette cartridges.

כ"ד סיון תשע"ו - 20830/06/2016



CTI BIOPHARMA

Trade Mark No. 269508 מספר סימן

Application Date 09/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of cancer and for use in chemotherapy 
treatment; Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of immunological, 
oncological, inflammatory and infectious diseases 
and disorders; Pharmaceutical preparations used for 
the treatment of conditions secondary to the 
oncologic, immunological and inflammatory diseases; 
Pharmaceutical preparations and substances for the 
management and treatment of pain accompanying 
either the disease process or the associated 
treatment regimens; all included in class 5.

תכשירים רפואיים וחומרים לטיפול בסרטן ולשימוש בטיפולים 
כימותרפיים; תכשירים רפואיים וחומרים לטיפול במחלות 
ובתסמונות אימונולוגיות, אונקולוגיות, דלקתיות, וזיהומיות; 

תכשירים רפואיים המשמשים לטיפול במצבים משניים למחלות 
אונקולוגיות, אימונולוגיות ודלקתיות; תכשירים רפואיים וחומרים 
להקלה וטיפול בכאבים המלווים את מהלך המחלה או משטרי 
הטיפול; הנכללים כולם בסוג 5.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 41 סוג: 41

Education services and providing course materials in 
connection therewith; online publications and 
newsletters; all included in class 41.

שירותי חינוך ומתן חומרי לימוד בקשר אליהם; פרסומים 
ועלונים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41.                             

                                                                      

Class: 42 סוג: 42

Development, engineering, evaluation, testing, and 
inspection of pharmaceutical preparations and 
products; research services; providing information in 
the fields of pharmaceuticals and the life sciences; all 
included in class 42.

פיתוח, הינדוס, הערכה, בחינה, ובדיקה של תכשירים ומוצרים 
פרמצבטיים; שירותי מחקר; מתן מידע בתחומים פרמצבטיקה 
ומדעי החיים; הנכללים כולם בסוג 42.                                 
                                                                                    

                                                              

Class: 44 סוג: 44

Providing information in the fields of clinical trials, 
medicine, oncology, hematology, cancer, genetic 
disorders, and gene therapy; consulting and advisory 
services, including, medical, research, health and 
pharmaceutical consultation and advice; all included 
in class 44.

מתן מידע בתחומי ניסויים קליניים, רפואה, אונקולוגיה, 
המטולוגיה, סרטן, הפרעות גנטיות, וטיפול גנטי; יעוץ ושירותי 
יעוץ, לרבות יעוץ והתייעצות בקשר לרפואה, מחקר, בריאות 

ופרמצבטיקה; 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., 15/05/2014, No. 86282220 ארה"ב, 15/05/2014, מספר 86282220

Class: 5 סוג: 5

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 20930/06/2016



 Owners

Name: CTI BIOPHARMA CORP.  

Address: 3101 Western Avenue, Seattle, 98121, 
Washington, U.S.A.

A Washington 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

כ"ד סיון תשע"ו - 21030/06/2016



Trade Mark No. 269515 מספר סימן

Application Date 03/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
instruments and equipment; telephones and mobile 
telephones; radio-telephones; fittings for mobile 
telephones; accompanying accessories for 
telephones and mobile telephones, including 
pouches, headsets, hand free speaking devices, 
chargers, batteries, attached panels and laces; smart 
cards, dial cards, magnetic cards and/or electronic 
chip cards; apparatus and instruments for recording, 
transmitting or reproduction of voice, data, images, 
short films and animation; modems; cellular modems; 
image, animation and music files; computers; 
computer software and programs; computer 
hardware; computer games; discs; encoded credit 
cards and electronic means of payment combined 
with communication equipment, such as cellular 
apparatus and internet; terminals; clearing terminals 
;clearing devices ; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9. 

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 

ניידים; אביזרים נלווים לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל 
נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים 
ושרוכים; כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או 
נושאי שבב אלקטרוניים; התקנים ומכשירים להקלטה, שידור, 
העברה או שחזור של קול, נתונים, בבואות, תמונות, סרטונים 
ואנימציה; מודמים; מודמים סלולריים; קבצי תמונה, אנימציה 
ומוסיקה; מחשבים; תוכנות ותוכניות מחשב; חומרת מחשב; 
משחקי מחשב; תקליטורים (דיסקים); כרטיסי אשראי מוצפנים 
ואמצעי תשלום אלקטרוניים המשלבים התקני תקשורת, כגון 
התקנים סלולאריים ואינטרנט; מסופונים; מסופוני סליקה; 
מכשירי סליקה; חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות 

לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business promotion services; business 
management; business information services; 
database and data processing services; data 
management services; operation and management of 
customer services, including telephone answering 
service by service customer representatives; 
electronic storage of information, graphics, images 
and data in a database accessible by communication 
and telecommunication equipment, including mobile 
phones. Provision of advertising space for advertising 
goods and services via communication and 
telecommunication network; all included in class 35.

פרסום; שירותי קידום עסקים; ניהול עסקים; שירותי מידע 
עסקי; שירותי בסיס נתונים ועיבוד נתונים; שירותי ניהול נתונים; 
הפעלה וניהול של שירות לקוחות, לרבות שירות מענה טלפוני 
על-ידי נציגי שירות; אחסון אלקטרוני של מידע, גרפיקה, דמויות 
ונתונים בבסיס נתונים הנגיש באמצעות מכשירים לתקשורת 
וטלקומוניקציה, לרבות טלפונים ניידים; אספקת שטחי פרסום 

לפרסום סחורות ושירותים, באמצעות רשתות תקשורת 
וטלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 35.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 21130/06/2016



Class: 36 סוג: 36

Financial services, including services provided via 
cellular networks and other types of communication 
and telecommunication networks and via global 
computer networks; services of payments, money 
transfer, clearing, processing and transmission of 
payment and bills; payments services for the 
purchase and/or sale of products and/or services, 
including products and services offered and/or 
provided by others, including via communication and 
telecommunication networks (electronic, cellular or 
others); credit cards services; consultancy and 
provision of information in these fields; all included in 
class 36.

שירותים פיננסיים, לרבות שירותים המסופקים באמצעות 
רשתות סלולריות ורשתות תקשורת וטלקומוניקציה מסוגים 

אחרים ובאמצעות רשתות מחשב גלובליות; שירותי תשלומים, 
העברת כספים, סליקה, עיבוד והעברה של תשלומים 

וחשבונות; שירותי תשלומים עבור רכישה ו/או מכירה של 
מוצרים ו/או שירותים, לרבות מוצרים ו/או שירותים הניתנים ע"י 
אחרים, ולרבות באמצעות רשתות תקשורת וטלקומוניקציה 

(אלקטרונית, סלולרית או אחרת), שירותי כרטיסי אשראי; ייעוץ 
ואספקת מידע בתחומים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 36.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 37 סוג: 37

Services for the repair, installation, setting up and 
maintenance of communication and 
telecommunication networks, and of equipment, 
apparatus and instruments for communication and 
telecommunication; all included in class 37.

שירותי תיקון, התקנה, הקמה ותחזוקה של רשתות תקשורת 
וטלקומוניקציה, ושל ציוד, התקנים ומכשירים לתקשורת 

וטלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 37.                               
                                                                                    

                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services, 
including mobile and fixed telecommunication, 
telephone, facsimile, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; services of transmission and 
exchange of data and information including via on - 
line means; content broadcasting, including via 
internet and cellular networks; provision of access to 
information and content services via the internet, 
including via cellular devices; services for reception, 
transmission, exchange, and broadcasting of sounds, 
images, audio and video files, messages , content of 
different types and multimedia massages to mobile 
handsets, cellular devices and/or computerized 
devices via cellular networks and/or cellular devices 
and/or global computer networks and/or computer 
devices; communication services on a pre-paid basis, 
including via dial cards; all included in class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה, 
טלפון, פקסימיליה, קבלת מסרים והעברתם; תקשורת לוויינית, 
תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי העברה וחילוף 
נתונים ומידע לרבות באמצעים מקוונים ; שידור תוכן, לרבות 
באמצעות רשתות האינטרנט והסלולר; אספקת גישה לשירותי 
מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות טלפונים 

סלולריים; שירותי קליטה, העברה, החלפה, ושידור של צלילים, 
דמויות, קבצי אודיו ווידאו, הודעות, תכנים מסוגים שונים 

והודעות מולטימדיה למכשירי טלפון ניידים, התקנים סלולריים 
ו/או התקנים ממוחשבים באמצעות רשתות סלולריות ו/או 

התקנים סלולריים ו/או רשתות מחשבים גלובליות ו/או התקני 
מחשבים; שירותי תקשורת על בסיס תשלום מראש, לרבות 

באמצעות כרטיסי חיוג; הנכללים כולם בסוג 38. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 41 סוג: 41

Entertainment, sporting and cultural activities and 
services; creation and provision of contents and 
information in the fields of news, current affairs, 
entertainment, education, sports, culture and leisure, 
all via cellular networks and other types of 
communication and telecommunication networks and 
via global computer networks, all included in class 
41.

פעילויות ושירותי בידור, ספורט ותרבות; יצירה ואספקה של 
תכנים ומידע בתחומי החדשות, האקטואליה, הבידור, החינוך, 
הספורט, התרבות והפנאי, הכל באמצעות רשתות סלולריות 
ורשתות תקשורת וטלקומוניקציה מסוגים אחרים ובאמצעות 

רשתות מחשבים גלובליות; הנכללים כולם בסוג 41.               
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ד סיון תשע"ו - 21230/06/2016



Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: Hagavish Street 10, P.O.B. 4060, Netanya, 
42140, Israel

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cellcom Israel Ltd. Legal department

Address: 10 Gavish St., P.O.B. 4060, Natanya, 42140, 
Israel

שם: סלקום ישראל בע"מ, האגף לייעוץ משפטי

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

כ"ד סיון תשע"ו - 21330/06/2016



Trade Mark No. 269516 מספר סימן

Application Date 03/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunications and communications services, 
including mobile and fixed telecommunication, 
telephone, facsimile, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; services of transmission and 
exchange of data and information including via on - 
line means; content broadcasting, including via 
internet and cellular networks; provision of access to 
information and content services via the internet, 
including via cellular devices; services for reception, 
transmission, exchange, and broadcasting of sounds, 
images, audio and video files, messages , content of 
different types and multimedia massages to mobile 
handsets, cellular devices and/or computerized 
devices via cellular networks and/or cellular devices 
and/or global computer networks and/or computer 
devices; communication services on a pre-paid basis, 
including via dial cards; all included in class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה, 
טלפון, פקסימיליה, קבלת מסרים והעברתם; תקשורת לוויינית, 
תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי העברה וחילוף 
נתונים ומידע לרבות באמצעים מקוונים ; שידור תוכן, לרבות 
באמצעות רשתות האינטרנט והסלולר; אספקת גישה לשירותי 
מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות טלפונים 

סלולריים; שירותי קליטה, העברה, החלפה, ושידור של צלילים, 
דמויות, קבצי אודיו ווידאו, הודעות, תכנים מסוגים שונים 

והודעות מולטימדיה למכשירי טלפון ניידים, התקנים סלולריים 
ו/או התקנים ממוחשבים באמצעות רשתות סלולריות ו/או 

התקנים סלולריים ו/או רשתות מחשבים גלובליות ו/או התקני 
מחשבים; שירותי תקשורת על בסיס תשלום מראש, לרבות 

באמצעות כרטיסי חיוג; הנכללים כולם בסוג 38.                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business promotion services; business 
management; business information services; 
database and data processing services; data 
management services; operation and management of 
customer services, including telephone answering 
service by service customer representatives; 
electronic storage of information, graphics, images 
and data in a database accessible by communication 
and telecommunication equipment, including mobile 
phones. Provision of advertising space for advertising 
goods and services via communication and 
telecommunication network; all included in class 35.

פרסום; שירותי קידום עסקים; ניהול עסקים; שירותי מידע 
עסקי; שירותי בסיס נתונים ועיבוד נתונים; שירותי ניהול נתונים; 
הפעלה וניהול של שירות לקוחות, לרבות שירות מענה טלפוני 
על-ידי נציגי שירות; אחסון אלקטרוני של מידע, גרפיקה, דמויות 
ונתונים בבסיס נתונים הנגיש באמצעות מכשירים לתקשורת 
וטלקומוניקציה, לרבות טלפונים ניידים; אספקת שטחי פרסום 

לפרסום סחורות ושירותים, באמצעות רשתות תקשורת 
וטלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 35.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 21430/06/2016



Class: 36 סוג: 36

Financial services, including services provided via 
cellular networks and other types of communication 
and telecommunication networks and via global 
computer networks; services of payments, money 
transfer, clearing, processing and transmission of 
payment and bills; payments services for the 
purchase and/or sale of products and/or services, 
including products and services offered and/or 
provided by others, including via communication and 
telecommunication networks (electronic, cellular or 
others); credit cards services; consultancy and 
provision of information in these fields; all included in 
class 36.

שירותים פיננסיים, לרבות שירותים המסופקים באמצעות 
רשתות סלולריות ורשתות תקשורת וטלקומוניקציה מסוגים 

אחרים ובאמצעות רשתות מחשב גלובליות; שירותי תשלומים, 
העברת כספים, סליקה, עיבוד והעברה של תשלומים 

וחשבונות; שירותי תשלומים עבור רכישה ו/או מכירה של 
מוצרים ו/או שירותים, לרבות מוצרים ו/או שירותים הניתנים ע"י 
אחרים, ולרבות באמצעות רשתות תקשורת וטלקומוניקציה 

(אלקטרונית, סלולרית או אחרת), שירותי כרטיסי אשראי; ייעוץ 
ואספקת מידע בתחומים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 36.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 37 סוג: 37

Services for the repair, installation, setting up and 
maintenance of communication and 
telecommunication networks, and of equipment, 
apparatus and instruments for communication and 
telecommunication; all included in class 37.

שירותי תיקון, התקנה, הקמה ותחזוקה של רשתות תקשורת 
וטלקומוניקציה, ושל ציוד, התקנים ומכשירים לתקשורת 

וטלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 37.                               
                                                                                    

                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services, 
including mobile and fixed telecommunication, 
telephone, facsimile, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; services of reception, transmission, 
storage, exchange and processing of data and 
information; on-line information services; content 
services; interactive content services; provision of 
access to information and content services via the 
internet, including via cellular devices; services for 
reception, transmission, download, upload, 
exchange, storage and broadcasting of sounds, 
images, audio and video files, messages to mobile 
handsets, cellular devices and/or computerized 
devices via cellular networks and/or devices and/or 
global computer networks and/or devices; 
communication services on a pre-paid basis, 
including via dial cards; all included in class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה, 
טלפון, פקסימיליה, קבלת מסרים והעברתם; תקשורת לוויינית, 
תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי העברה, שמירה, 

חילוף ועיבוד נתונים ומידע; שירותי מידע מקוונים; שירותי תוכן; 
שירותי תוכן אינטראקטיביים; אספקת גישה לשירותי מידע 
ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות טלפונים 

סלולריים; שירותי קליטה, העברה, הורדה, העלאה, החלפה, 
שמירה ושידור של צלילים, דמויות, קבצי אודיו ווידאו, הודעות, 
תכנים מסוגים שונים והודעות מולטימדיה למכשירי טלפון 

ניידים, התקנים סלולריים ו/או התקנים ממוחשבים באמצעות 
רשתות סלולריות ו/או התקנים סלולריים ו/או רשתות מחשבים 
גלובליות ו/או התקני מחשבים; שירותי תקשורת על בסיס 

תשלום מראש, לרבות באמצעות כרטיסי חיוג; הנכללים כולם 
בסוג 38. 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 41 סוג: 41

Entertainment, sporting and cultural activities and 
services; creation and provision of contents and 
information in the fields of news, current affairs, 
entertainment, education, sports, culture and leisure, 
all via cellular networks and other types of 
communication and telecommunication networks and 
via global computer networks, all included in class 
41.

פעילויות ושירותי בידור, ספורט ותרבות; יצירה ואספקה של 
תכנים ומידע בתחומי החדשות, האקטואליה, הבידור, החינוך, 
הספורט, התרבות והפנאי, הכל באמצעות רשתות סלולריות 
ורשתות תקשורת וטלקומוניקציה מסוגים אחרים ובאמצעות 

רשתות מחשבים גלובליות; הנכללים כולם בסוג 41.               
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ד סיון תשע"ו - 21530/06/2016



Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: 10 הגביש, P.O.B. 4060, נתניה, 42140, ישראל כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cellcom Israel Ltd. Legal department

Address: 10 Gavish St., P.O.B. 4060, Natanya, 42140, 
Israel

שם: סלקום ישראל בע"מ, האגף לייעוץ משפטי

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

כ"ד סיון תשע"ו - 21630/06/2016



Trade Mark No. 269535 מספר סימן

Application Date 03/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
instruments and equipment; telephones and mobile 
telephones; radio-telephones; fittings for mobile 
telephones; accompanying accessories for 
telephones and mobile telephones, including 
pouches, headsets, hand free speaking devices, 
chargers, batteries, attached panels and laces; smart 
cards, dial cards, magnetic cards and/or electronic 
chip cards; apparatus and instruments for recording, 
transmitting or reproduction of voice, data, images, 
short films and animation; modems; cellular modems; 
image, animation and music files; computers; 
computer software and programs; computer 
hardware; computer games; discs; encoded credit 
cards and electronic means of payment combined 
with communication equipment, such as cellular 
apparatus and internet; terminals; clearing terminals 
;clearing devices ; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 9. 

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים 
וטלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 

ניידים; אביזרים נלווים לטלפונים ולטלפונים ניידים, כולל 
נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, מטענים, סוללות, פנלים נצמדים 
ושרוכים; כרטיסים חכמים, כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים ו/או 
נושאי שבב אלקטרוניים; התקנים ומכשירים להקלטה, שידור, 
העברה או שחזור של קול, נתונים, בבואות, תמונות, סרטונים 
ואנימציה; מודמים; מודמים סלולריים; קבצי תמונה, אנימציה 
ומוסיקה; מחשבים; תוכנות ותוכניות מחשב; חומרת מחשב; 
משחקי מחשב; תקליטורים (דיסקים); כרטיסי אשראי מוצפנים 
ואמצעי תשלום אלקטרוניים המשלבים התקני תקשורת, כגון 
התקנים סלולאריים ואינטרנט; מסופונים; מסופוני סליקה; 
מכשירי סליקה; חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות 

לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business promotion services; business 
management; business information services; 
database and data processing services; data 
management services; operation and management of 
customer services, including telephone answering 
service by service customer representatives; 
electronic storage of information, graphics, images 
and data in a database accessible by communication 
and telecommunication equipment, including mobile 
phones. Provision of advertising space for advertising 
goods and services via communication and 
telecommunication network; all included in class 35.

פרסום; שירותי קידום עסקים; ניהול עסקים; שירותי מידע 
עסקי; שירותי בסיס נתונים ועיבוד נתונים; שירותי ניהול נתונים; 
הפעלה וניהול של שירות לקוחות, לרבות שירות מענה טלפוני 
על-ידי נציגי שירות; אחסון אלקטרוני של מידע, גרפיקה, דמויות 
ונתונים בבסיס נתונים הנגיש באמצעות מכשירים לתקשורת 
וטלקומוניקציה, לרבות טלפונים ניידים; אספקת שטחי פרסום 

לפרסום סחורות ושירותים, באמצעות רשתות תקשורת 
וטלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 35.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 21730/06/2016



Class: 36 סוג: 36

Financial services, including services provided via 
cellular networks and other types of communication 
and telecommunication networks and via global 
computer networks; services of payments, money 
transfer, clearing, processing and transmission of 
payment and bills; payments services for the 
purchase and/or sale of products and/or services, 
including products and services offered and/or 
provided by others, including via communication and 
telecommunication networks (electronic, cellular or 
others); credit cards services; consultancy and 
provision of information in these fields; all included in 
class 36.

שירותים פיננסיים, לרבות שירותים המסופקים באמצעות 
רשתות סלולריות ורשתות תקשורת וטלקומוניקציה מסוגים 

אחרים ובאמצעות רשתות מחשב גלובליות; שירותי תשלומים, 
העברת כספים, סליקה, עיבוד והעברה של תשלומים 

וחשבונות; שירותי תשלומים עבור רכישה ו/או מכירה של 
מוצרים ו/או שירותים, לרבות מוצרים ו/או שירותים הניתנים ע"י 
אחרים, ולרבות באמצעות רשתות תקשורת וטלקומוניקציה 

(אלקטרונית, סלולרית או אחרת), שירותי כרטיסי אשראי; ייעוץ 
ואספקת מידע בתחומים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 36.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 37 סוג: 37

Services for the repair, installation, setting up and 
maintenance of communication and 
telecommunication networks, and of equipment, 
apparatus and instruments for communication and 
telecommunication; all included in class 37.

שירותי תיקון, התקנה, הקמה ותחזוקה של רשתות תקשורת 
וטלקומוניקציה, ושל ציוד, התקנים ומכשירים לתקשורת 

וטלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 37.                               
                                                                                    

                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications and communications services, 
including mobile and fixed telecommunication, 
telephone, facsimile, message collection and 
transmission; satellite, cellular and radio 
communication; services of transmission and 
exchange of data and information including via on - 
line means; content broadcasting, including via 
internet and cellular networks; provision of access to 
information and content services via the internet, 
including via cellular devices; services for reception, 
transmission, exchange, and broadcasting of sounds, 
images, audio and video files, messages , content of 
different types and multimedia massages to mobile 
handsets, cellular devices and/or computerized 
devices via cellular networks and/or cellular devices 
and/or global computer networks and/or computer 
devices; communication services on a pre-paid basis, 
including via dial cards; all included in class 38.

שרותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות תקשורת ניידת וקבועה, 
טלפון, פקסימיליה, קבלת מסרים והעברתם; תקשורת לוויינית, 
תקשורת סלולארית ותקשורת רדיו; שירותי העברה וחילוף 
נתונים ומידע לרבות באמצעים מקוונים ; שידור תוכן, לרבות 
באמצעות רשתות האינטרנט והסלולר; אספקת גישה לשירותי 
מידע ותוכן באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות טלפונים 

סלולריים; שירותי קליטה, העברה, החלפה, ושידור של צלילים, 
דמויות, קבצי אודיו ווידאו, הודעות, תכנים מסוגים שונים 

והודעות מולטימדיה למכשירי טלפון ניידים, התקנים סלולריים 
ו/או התקנים ממוחשבים באמצעות רשתות סלולריות ו/או 

התקנים סלולריים ו/או רשתות מחשבים גלובליות ו/או התקני 
מחשבים; שירותי תקשורת על בסיס תשלום מראש, לרבות 

באמצעות כרטיסי חיוג; הנכללים כולם בסוג 38. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 41 סוג: 41

Entertainment, sporting and cultural activities and 
services; creation and provision of contents and 
information in the fields of news, current affairs, 
entertainment, education, sports, culture and leisure, 
all via cellular networks and other types of 
communication and telecommunication networks and 
via global computer networks, all included in class 
41.

פעילויות ושירותי בידור, ספורט ותרבות; יצירה ואספקה של 
תכנים ומידע בתחומי החדשות, האקטואליה, הבידור, החינוך, 
הספורט, התרבות והפנאי, הכל באמצעות רשתות סלולריות 
ורשתות תקשורת וטלקומוניקציה מסוגים אחרים ובאמצעות 

רשתות מחשבים גלובליות; הנכללים כולם בסוג 41.               
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ד סיון תשע"ו - 21830/06/2016



Ownersבעלים

Name: CELLCOM ISRAEL LIMITED שם: סלקום ישראל בע"מ

Address: 10 הגביש, P.O.B. 4060, נתניה, 42140, ישראל כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cellcom Israel Ltd. Legal department

Address: 10 Gavish St., P.O.B. 4060, Natanya, 42140, 
Israel

שם: סלקום ישראל בע"מ, האגף לייעוץ משפטי

כתובת : הגביש 10, ת.ד. 4060, נתניה, 42140, ישראל

כ"ד סיון תשע"ו - 21930/06/2016



ANN TAYLOR LOFT

Trade Mark No. 269546 מספר סימן

Application Date 11/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries, bath and shower products, hand and body 
creams, lotions and gels, nail polish, suntan 
preparations, sunscreen preparations, makeup for 
lips, eyes and cheeks, make-up remover, perfume, 
cologne, eau de toilette, fragrances, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated lip care preparations, hair care 
preparations, moisturizers.

טואלטיקה, מוצרי אמבטיה ומקלחת, קרמים לידיים ולגוף, 
תחליבים וג'ל, לק, תכשירי שיזוף, תכשירי קרם הגנה, איפור 
שפתיים, עיניים ולחיים, מסיר איפור, בושם, קולון, מי טואלט, 
ניחוחות, תכשירי טיפוח ציפורניים, תכשירים לא תרופתיים 
לטיפול בעור, תכשירים לא תרופתיים לטיפול בשפתיים, 

תכשירים לטיפוח שיער, תכשירי לחות.                                 
                                                                                    

                          

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses; eyeglasses; sunglass frames; eyeglass 
frames; cases for eyeglasses; cases for sunglasses; 
eye glass chains; eye glass cords; eyeglass and 
sunglass accessories; downloadable electronic 
publications; luminous signs; protective goggles; 
magnetic coded gift cards and electronic encoded gift 
certificates.

משקפי שמש; משקפיים; מסגרות משקפי שמש; מסגרות 
משקפיים; נרתיקים למשקפים; נרתיקים למשקפי שמש; 

שרשרות למשקפיים; מיתרים למשקפיים; אביזרי משקפיים 
ומשקפי שמש; פרסומים אלקטרוניים להורדה; סימנים זוהרים; 
משקפי מגן; כרטיסים אלקטרוניים מקודדים מגנטיים למתנה 

ולשוברי מתנה.                                                                 
                                            

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; horological 
and chronometric instruments; parts for horological 
and chronometric instruments; watches; clocks; 
watch straps; watch bands; watch fittings; electrical 
clocks; non-electric clocks; electric watches; non-
electric watches; pendant chains for watches; 
bracelets for watches; cases for clocks; cases for 
watches.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות ממתכות יקרות או 
המצופות בהן, שאינן נכללות בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים 
יקרות; כלים אורולוגיים וכרונומטריים; חלקי כלים אורולוגיים 
וכרונומטריים; שעוני יד; שעוני קיר; סרטים לשעון יד; רצועות 
לשעון יד; מתאמים לשעון; שעוני יד אלקטרונים; שעונים לא 

חשמליים; שעוני יד חשמליים; שעוני יד לא חשמליים; 
שרשראות תליון לשעוני יד; צמידים לשעוני יד; נרתיקים לשעוני 
קיר; נרתיקים לשעוני יד.                                                   

                                                                    

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; bags, handbags, pocketbooks, 
shoulder bags, evening handbags, cosmetics cases 
sold empty, wallets, bill folds, key cases, coin purses, 
clutch purses, clutch bags, general purpose bags, 
tote bags, roll bags, drawstring pouches, backpacks, 
sling bags, briefcases, satchels, messenger bags, 
travel bags, duffle bags, credit card cases, business 
card cases, belt bags.

עור וחיקויים מעור, וסחורות העשויות מחומרים אלו אשר אינן 
כלולות בסוגים אחרים; עורות של בעלי חיים, עורות; מזוודות 
ותיקי טיולים; מטריות ושמשיות; מקלות הליכה; שוטים, רתמות 
ואוכפים; תיקים, תיקי יד, פנקסים, תיקי כתף, תיקי יד לערב, 
נרתיקים קוסמטיים הנמכרים ריקים, ארנקים, ארנקי שטרות, 
נרתיקים למפתחות, ארנקים למטבעות, ארנקי קלאץ', תיקי 
קלאץ', תיקים לכל מטרה, תיקי קניות, תיקי גלגלים, שקיות 

שרוכים, תרמילים, תיקים נתלים, תיקי מסמכים, ילקוטים, תיקי 
שליחים, תיקי טיולים, תיקי ספורט, נרתיקים לכרטיסי אשראי, 

נרתיקים לכרטיסי ביקור, תיקי חגורה.
                                                                                     

                        

כ"ד סיון תשע"ו - 22030/06/2016



 Owners

Name: Annco, Inc.

Address: 7 Times Square, New York, NY, 10036, 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

Class: 35 סוג: 35

Presentation of goods on communication media for 
retail purposes; advertising by electronic mail and by 
mail order; shop window dressing; business 
management assistance; import and export 
agencies; sales promotion for others; procurement 
services for others (purchasing goods and services 
for other businesses); retail store and online retail 
services; retail store services, mail order catalogue 
services, online retail store services, all featuring 
clothing, footwear, headgear, clothing accessories, 
bags, handbags, leather goods, backpacks, small 
leather accessories, wallets, sunglasses and 
eyeglasses, eyewear, jewelry, watches, hair 
accessories, cosmetics, toiletries, fragrances, bath 
products, personal care products, skin care products, 
home furnishings, stationery, giftware; customer 
incentive, reward and loyalty programs in connection 
with all the above; loyalty card services including 
customer loyalty programs.

הצגת המוצרים באמצעות התקשורת למטרות קמעונאיות; 
פרסום על ידי הזמנה בדואר; הלבשת חלון ראווה; סיוע ניהול 
עסקי; סוכנויות יבוא ויצוא; קידום מכירות לאחרים; שירותי רכש 
עבור אחרים (רכישת סחורות ושירותים לעסקים אחרים); חנות 

קמעונאית ושירותים מקוונים הקמעונאים; שירותי חנות 
קמעונאית מקוונים, כולם מציעים הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, 
אביזרי ביגוד, תיקים, תיקי יד, סחורות מעור, תרמילים, אביזרי 
עור קטנים, ארנקים, משקפי שמש ומשקפיים, משקפיים מסוגים 

שונים ועדשות מגע, תכשיטים, שעונים, אביזרים לשיער, 
קוסמטיקה, תמרוקים, ניחוחות, מוצרי אמבט, מוצרים לטיפוח 
אישי, מוצרים לטיפוח העור, ריהוט לבית, מכשירי כתיבה, 

מוצרי מתנה; תוכניות תמריץ, גמול ונאמנות ללקוחות ביחס לכל 
האמור לעיל; שירותי כרטיסי נאמנות הכוללים תוכניות נאמנות 
לקוחות.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ד סיון תשע"ו - 22130/06/2016



Trade Mark No. 269547 מספר סימן

Application Date 11/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. DANRNON LTD. שם: א. דנרנון בע"מ

Address: HARDUF 19, HAIFA, 3474728, Israel כתובת : הרדוף 19, חיפה, 3474728, ישראל

א. דנרנון בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Revital Kerem, Adv.

Address: 2 Weizman St., Amot Hashkaot Tower, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: רויטל כרם, עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, מגדל אמות השקעות, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production and presentation of  entertainment events 
; all included in class 41

הפקה והצגת אירועי בידור; הנכללים כולם בסוג 41                 
                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 22230/06/2016



PALL MALL EXTRA CUT

Trade Mark No. 269550 מספר סימן

Application Date 12/11/2014 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; 
הנכללים כולם בסוג 34                                                     

  

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

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

United Kingdom, 03/06/2014, No. UK00003058151 UK00003058151 ממלכה מאוחדת, 03/06/2014, מספר

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 22330/06/2016



MACLIVAN

Trade Mark No. 269553 מספר סימן

Application Date 12/11/2014 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, namely antibacterials; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו נגד חיידקים; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                      

כ"ד סיון תשע"ו - 22430/06/2016



Trade Mark No. 269587 מספר סימן

Application Date 01/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221861 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food for babies; food for babies based on goat's 
milk; milk powder for babies; bottled food for babies; 
dietary supplements and nutritional supplements, all 
for human consumption and not for medical use.

Class: 29 סוג: 29

Goat milk products, including goat milk, goat yogurt, 
goat cheeses and goat products; desserts made from 
goat's milk; preserved milk products; milk and milk 
products, as well as substitutes here for, as far as not 
included in other classes; ready-to-eat foods, not 
included in other classes, sold in bags and plastic 
containers, consisting principally of dairy products; 
milk powder; whey powder; cream powder; milk 
products and derivatives thereof as an ingredient and 
/ or intermediate for foods and drinks, not included in 
other classes; milk derivatives.

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

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

Benelux, 12/02/2014, No. 1284135 בנלוקס, 12/02/2014, מספר 1284135

Class: 29 סוג: 29

Dairy products; goat milk products, including goat 
milk, goat yogurt, goat cheeses and goat products; 
desserts made from goat's milk; preserved milk 
products; milk and milk products, as well as 
substitutes here for, as far as not included in other 
classes; ready- to-eat foods, not included in other 
classes, sold in bags and plastic containers, 
consisting principally of dairy products; milk powder; 
whey powder; cream powder; milk products and 
derivatives thereof as an ingredient and / or 
intermediate for foods and drinks, not included in 
other classes; milk derivatives.

כ"ד סיון תשע"ו - 22530/06/2016



 Owners

Name: Ausnutria Hyproca B.V.

Address: Dokter van Deenweg 150, 4e verdieping, NL-
8025 MB ZWOLLE, 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

כ"ד סיון תשע"ו - 22630/06/2016



Trade Mark No. 269605 מספר סימן

Application Date 12/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222051 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AEterna Zentaris GmbH

Address: Weismüllerstrasse 50, 60314 Frankfurt, 
Germany

(Germany Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

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

שם: לוטי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations, in particular diagnostic 
preparations for identifying and detecting growth 
hormone deficiency.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, all of the aforesaid 
services,namely in the field of medicine and 
diagnostics.

Class: 44 סוג: 44

Medical and veterinary services, in particular for the 
diagnosis of growth hormone deficiency.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/03/2014, No. 30 2014 026 249.5/05 גרמניה, 05/03/2014, מספר 249.5/05 026 2014 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 22730/06/2016



Trade Mark No. 269653 מספר סימן

Application Date 12/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222466 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations, in particular diagnostic 
preparations for identifying and detecting growth 
hormone deficiency.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, all of the aforesaid 
services, namely in the field of medicine and 
diagnostics.

Class: 44 סוג: 44

Medical and veterinary services, in particular for the 
diagnosis of growth hormone deficiency.

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

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

Germany, 06/03/2014, No. 30 2014 026 250.9/05 גרמניה, 06/03/2014, מספר 250.9/05 026 2014 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 22830/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, blue, 
green and grey. as shown in the  mark.

 Owners

Name: AEterna Zentaris GmbH

Address: Weismüllerstrasse 50, 60314 Frankfurt, 
Germany

(Germany Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

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

שם: לוטי ושות'

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

כ"ד סיון תשע"ו - 22930/06/2016



Trade Mark No. 269667 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222607 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer games; computer games software; 
computer games hardware; software and electronic 
games software; software games recorded on CD-
ROMs, digital video discs, and cartridges for console 
and individual, portable gaming systems; 
downloadable computer games software; computer 
game software downloadable via the Internet and via 
a wireless devices; software games downloadable 
from websites on a global computer network; 
software games for mobile phones, personal digital 
assistants, handheld computers, notebooks, tablets; 
downloadable publications; electronic publications 
downloadable;downloadable electronic publications 
in the nature of magazines, blogs and manuals in the 
field of computer games, computer gaming, mobile 
games, computer mobile gaming, virtual reality and 
online gaming; software for commerce over a global 
communications network.

Class: 35 סוג: 35

Retail sales of computer software and interactive 
games and online games on Internet sites; 
advertising, marketing and promotional services; 
online advertising services; online advertising via a 
computer communications network; electronic 
advertising; advertising services for others; providing 
advertising services via the internet; dissemination of 
advertising for others via the Internet; television 
advertising; arranging commercial transactions for 
others via the Internet.

Class: 38 סוג: 38

Providing of access to Internet chat rooms; providing 
Internet chat rooms; chat room services for social 
networking; providing Internet chat rooms and 
Internet forums; virtual chatrooms established via text 
messaging; providing online electronic bulletin board 
services; providing online chatroom for the 
transmission of messages among computer users; 
providing access to a global computer network for the 
transfer and dissemination of information; providing 
multiple-user access to a global computer network; 
broadcasting of programmes and video via a global 
computer network; electronic transmission of 
computer programs via the Internet; signal 
transmission for electronic commerce via 
telecommunication systems and data communication 
systems.

כ"ד סיון תשע"ו - 23030/06/2016



Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely providing on-line 
multiplayer games for others over global and local 
area computer networks; providing on-line 
entertainment in the nature of computer game 
tournaments; providing online news and information 
in the field of computer games; entertainment 
services, namely conducting contests online in 
relation to computer games, mobile games, computer 
mobile gaming and online gaming ; arranging of 
games and competitions via the Internet; games 
services provided online from a computer network; 
providing online computer database in the field of 
computer games; providing information to game 
players about the ranking of their scores of games 
through the web sites; providing electronic 
publications; providing on-line publications; 
publishing of computer game software and video 
games software; providing online games services; 
providing information on-line relating to computer 
games and computer enhancements for games.

Class: 42 סוג: 42

Computer software design, computer programming; 
design of computer programs; design of computer 
games, video games, audiovisual games, 
educational games and the production of such 
games; computer services (technical services and 
support in the field of computer games software and 
online computer games); providing information in the 
field of technology to enable creating, uploading and 
sharing of user generated videos based on computer 
games among users via a website; developement, 
installation and maintenance of Internet platforms 
related to electronic commerce.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/02/2014, No. 012564928 האיחוד האירופי, 04/02/2014, מספר 012564928

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 23130/06/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Nordeus Limited

Address: 3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer 
Dock, Dublin 1, Ireland

(Ireland 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

כ"ד סיון תשע"ו - 23230/06/2016



Trade Mark No. 269693 מספר סימן

Application Date 11/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0952122 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vironova AB

Address: Gävlegatan 22, SE-113 30 STOCKHOLM, 
Sweden

(Sweden Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary substances and 
preparations, namely for treatment and prevention of 
epidemic and infectious diseases; antiviral 
substances and preparations; vaccines.

Class: 9 סוג: 9

Software and hardware for medical and scientific 
analysis.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely medical 
test and analysis apparatus and instruments for 
ocular inspection, detection, identification and 
monitoring of infectious agents; medical diagnostic 
apparatus and instruments for diagnosis of infectious 
agents as well as infectious and viral diseases.

Class: 42 סוג: 42

Consulting services, research and development 
within the field of medical technology; industrial and 
scientific analysis, including analysis of 
pharmaceutical and biological materials and 
preparations by electron microscopy; development of 
software and hardware for use within the field of 
medical technology.

כ"ד סיון תשע"ו - 23330/06/2016



PREMIO PILLOWS

Trade Mark No. 269795 מספר סימן

Application Date 10/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: בצלאל 1, רמת גן, ישראל כתובת : בצלאל 1, רמת גן, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

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

כ"ד סיון תשע"ו - 23430/06/2016



KEYPASS

Trade Mark No. 269816 מספר סימן

Application Date 20/11/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: ONSTAR, LLC

Address: 400 Renaissance Center, City of Detroit, State 
of Michigan, 48265, U.S.A.

A Delaware Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer application 
software for use in mobile telephones and in motor 
vehicles for signal transmission and reception to 
facilitate authenticated unlocking and locking of doors 
and security systems, starting and stopping of 
engines and accessing, managing and controlling 
vehicle systems, including information systems, 
entertainment systems, climate control systems and 
vehicle functions; all included in class 9

תוכנת מחשב ותוכנת יישום מחשב לשימוש בטלפונים ניידים 
ובכלי רכב עבור שידור וקבלת אות כדי להקל על פתיחה ונעילה 
מאומתות של דלתות ומערכות אבטחה, הפעלה ועצירה של 
מנועים ומתן גישה, ניהול ושליטה במערכות הרכב, כולל 

מערכות מידע, מערכות בידור, מערכות בקרת אקלים ופונקציות 
ברכב; הנכללים כולם בסוג 9                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ד סיון תשע"ו - 23530/06/2016



Trade Mark No. 269843 מספר סימן

Application Date 25/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222938 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Aesculap AG

Address: Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany

(GERMANY Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopaedic implants for the spine made of artificial 
materials, especially as a vertebral body 
replacement.

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

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

Germany, 24/03/2014, No. 30 2014 041 884.3/10 גרמניה, 24/03/2014, מספר 884.3/10 041 2014 30

Class: 10 סוג: 10

כ"ד סיון תשע"ו - 23630/06/2016



Trade Mark No. 269886 מספר סימן

Application Date 26/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1223403 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricants; engine oils and fuels, including gasoline, 
diesel oil, gases and bio-fuels; candles; waxes; 
greases; natural gas; liquid gases; industrial oils and 
greases; lubricating oils and greases; carburants; 
liquefied petroleum gas; non-chemical additives for 
fuel, lubricants and greases; dust absorbing, wetting 
and binding compositions; lighting fuel; lubricants, 
oils and greases, and lubricating preparations for 
industrial use; cutting oils for industrial purposes; 
milling oils.

Class: 9 סוג: 9

Exposed films, slides, video game disks; software 
(recorded programs), including game software; 
computer databases and programs; recorded or 
downloaded sounds, images or data; videotapes, 
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, mini-disks, 
diskettes, optical discs, compact discs, CD-ROMs, 
videodiscs, memory cards, USB flash drives, blank or 
prerecorded with music, sound or images (possibly 
including animated cartoons); holograms; electronic 
publications provided by means of CD-ROMs, 
databases and the Internet; spectacles, sunglasses, 
diving and swimming goggles; cases, cords and 
chains for sunglasses and spectacles; binoculars; 
magnets and decorative magnets; directional 
compasses; apparatus for the recording, 
transmission and reproduction of sound and images; 
satellite dishes; decoders, namely electronic software 
and hardware capable of converting, supplying and 
transmitting audio and video data; television sets; flat 
screens, liquid crystal display screens, high-definition 
screens and plasma screens; radios; home cinema 
systems; video recorders; cD players; dVD drives; 
mP3 players; cassette players; mini-disc players; 
digital music players; loudspeakers; headphones, 
earphones; computers, including laptop computers 
and electronic tablets; karaoke systems; systems for 
editing sounds and for mixing sounds; systems for 
editing video images, and for mixing video images; 
apparatus for computer data processing; computer 
keyboards; computer screens; modems; accessories 
for computers included in this class; computer mice, 
mouse pads; navigation apparatus; personal digital 
assistants (PDAs); electronic pocket translators; 
dictating machines; electronic agendas; scanners; 
printers; photocopiers; facsimile machines; 
telephones; answering machines; video telephones; 
cellular telephones; accessories for cellular 
telephones, included in this class, namely cases for 
cellular telephones, hands-free kits for cellular 
telephones, earphones and headsets for cellular 
telephones, keypads for cellular telephones, lanyards 
for cellular telephones, special cases for carrying 

כ"ד סיון תשע"ו - 23730/06/2016



cellular telephones, photographic cameras and video 
cameras integrated in cellular telephones; remote 
controls for television sets and video systems; 
teleconferencing systems; calculating machines; card 
readers for credit cards; currency converting 
machines; automated teller machines; video 
cameras, portable video cameras with built-in 
videocassette recorders (camcorders); photographic 
equipment, photographic apparatus, cameras 
(cinematographic apparatus), projectors, flash lamps, 
special cases and cords for photographic apparatus 
and instruments, electric cells and batteries; screen 
saver programs for computers; magnetic, digital or 
analog recording media, recorded or not, for sounds 
or images; magnetic cards (encoded); memory cards; 
integrated circuit cards (smart cards); microchip or 
magnetic credit cards, microchip or magnetic 
telephone cards, microchip or magnetic cards for 
cash dispensers, microchip or magnetic cards for 
automated teller machines and money exchange 
machines, prepaid microchip or magnetic cards for 
cellular telephones, microchip or magnetic travel and 
show admission cards, microchip or magnetic check 
guarantee cards and microchip or magnetic debit 
cards; alarms; wind socks (for indicating wind 
direction); distance measuring equipment; equipment 
for measuring and displaying speed; protective 
gloves; audio receivers, sound amplifiers; television 
tubes; cathode ray tubes; decoders, namely 
computer software and hardware capable of 
converting, supplying and transmitting audio and 
video data; disk drives for computers; protected 
semi-conductors; integrated circuits containing 
programs for processing audio, visual or computer 
data; rechargeable batteries; audio and video data 
processors and converters; cables for data 
transmission; payment apparatus for electronic 
commerce; protective helmets for sports; magnetic 
encoded identification bracelets; electronic 
instrument assemblies; fuel/air coefficient analyzers; 
remote controls for locking cars; photovoltaic cells; 
video game cassettes.

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans, utility 
vehicles, buses, camper vans, refrigerated vehicles; 
airplanes and boats; air balloons, dirigible balloons 
[airships]; vehicle accessories, namely sun visors, 
pneumatic tires, tire covers, luggage racks, ski racks, 
rims and hub caps for wheels; seat linings, vehicle 
covers, baby carriages, strollers, safety seats for 
infants and children (for vehicles); engines and 
motors for land vehicles; safari bars; headlamp 
covers; steering wheels for vehicles; trailers.
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Class: 14 סוג: 14

Jewelry, necklaces; jewelry products; watches; 
wristwatches, clocks; chronographs; wall clocks; 
medallions, pendants, brooches; bracelets; pins 
(jewelry); lapel pins (jewelry); tie clips and tie pins; 
cuff links; commemorative medals of precious metal; 
prize cups, commemorative plates, trophies, statues, 
sculptures, all of precious metal; decorative hat pins, 
key rings (trinkets or fobs), printed metal disks for 
collection purposes (pogs), all made of precious 
metal; decorative key holders; coins; medals for 
clothing; cases for watches; badges of precious 
metal; alarm clocks; badges and pins (jewelry); 
leather bracelets; bracelets of plastic materials; 
ornamental key rings of plastic materials.
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Class: 16 סוג: 16

Coloring and drawing books; activity books; 
magazines; newspapers; books and journals, 
including those concerning sportsmen, sportswomen 
or sports events; bookmarks; printed teaching 
material; score sheets; event programs; albums for 
events; photograph albums; autograph books; printed 
timetables; pamphlets; collectible photographs of 
players; bumper stickers, stickers, albums, sticker 
albums; posters; photographs; tablecloths of paper; 
paper napkins; paper bags; invitation cards; greeting 
cards; gift wrapping paper; coasters and place mats 
of paper; garbage bags of paper or of plastics; food 
wrapping paper; small bags for preserving foodstuffs; 
coffee filters of paper; labels (not of textile); towels of 
paper; wet hand-wipes of paper; toilet paper; napkins 
for removing make-up; handkerchief boxes of paper 
and cardboard; tissues of paper; stationery and 
instructional and teaching material (except 
apparatus); typewriter paper; copying paper; 
envelopes; notepads; folders for papers; tissue 
paper; writing books; paper sheets for note-taking; 
writing paper; binder paper; files; covering paper; 
luminous paper; adhesive paper for notes; 
paperweights; crêpe paper; tissue paper; badges or 
insignia of paper; flags of paper; pennants (flags) of 
paper; writing instruments; fountain pens; pencils; 
ballpoint pens; ball-point pen and pencil sets; felt-tip 
pens (marking pens); fiber-tip pens and felt-tip pens; 
marking pens; ink, inking pads, rubber stamps; 
typewriters (electric or non-electric); lithograph prints, 
lithographic works of art; paintings (pictures), framed 
or unframed; paint boxes, paints and colored pencils; 
chalks; pencil ornaments [stationery]; printing blocks; 
address books; diaries (planners); personal 
organizers of paper; road maps; tickets, entry tickets, 
checks; comic books; calendars; postcards; 
advertising boards, banners and material included in 
this class; transfers [decalcomanias]; sticking labels; 
office requisites (except furniture); correction fluids; 
rubber erasers; pencil sharpeners; stands and 
containers for office articles; paper clips; thumbtacks; 
rulers for drawing or drafting; adhesive tapes for 
stationery purposes, adhesive tape dispensers; 
staples; stencils; document holders (stationery); 
paper-clips; holders for notepads; bookends; stamps 
(seals); postage stamps; credit cards, telephone 
cards, ATM cards, cards for traveling and for shows, 
check guarantee cards and debit cards, non-
magnetic, and of paper or cardboard; baggage tags 
of paper; passport cases; travelers' checks; holders 
for checkbooks; money clips of metal; letter trays; 
identity card holders.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear; shirts; 
knitwear (clothing); pullovers; slipovers; Tee shirts; 
vests; singlets; sleeveless jerseys, dresses; skirts; 
underwear; swimsuits; bath robes; shorts; trousers; 
sweaters; caps (bonnets); caps; hats; sashes for 
wear; scarves, shawls; caps with visors; tracksuits; 
sweatshirts; jackets, sports jackets, stadium jackets 
(bibs); blazers; waterproof clothing; coats; uniforms; 
neckties; wrist bands; headbands; gloves; aprons; 
bibs (not of paper); pajamas; play suits for infants 
and children; socks and stockings; garters; belts; 
suspenders.

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; sports balls; play balloons; board 
games; tables for indoor football; dolls and plush 
toys; vehicles (toys); jigsaw puzzles; balloons; 
inflatable toys; play disks (pogs); playing cards; 
confetti; articles for gymnastics and sports; football 
equipment, namely balls for football, gloves, knee 
guards, elbow guards, shoulder guards, shin guards; 
football goals; sports bags and containers (adapted 
to objects) for carrying sports articles; party hats 
(toys); small electronic games designed for use with 
a television set; video game apparatus; game 
consoles; electronic games other than those 
designed to be used only with a television set; 
steering wheels for video games and mats for video 
games (for dancing upon); hands made of rubber or 
foam (toys); entertainment robots; appliances for 
gymnastics; kites; roller skates; scooters [toys]; 
skateboards; coin-operated video games for game 
halls (arcade games); electronic games with liquid 
crystal display;  joysticks, voice-activated or manually 
operated joysticks.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; syrups and powders for 
making non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; isotonic beverages; fruit and 
vegetable beverages; fruit and vegetable juices; 
frozen fruit beverages; beers; strong dark beers; 
lagers and ales; non-alcoholic or low-alcohol beers.

Class: 35 סוג: 35

Employment agencies; personnel recruitment; 
advertising services; services provided by an agency 
publishing advertising texts; advertising agency 
services; advertising agency services on a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; dissemination of 
advertisements; rental of advertising space; rental of 
advertising time in film credits; television advertising, 
radio advertising; advertising in the form of animated 
cartoons; promotion agency services, promotion 
agency services for sports and public relations; 
promotion of football events; market study services; 
market research services; opinion polling services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of advertising for 
trade fairs; compilation and systematization of data in 
data banks; data bank management services; 
compilation of statistics; advertising for sports events 
in the field of football; retail sale services for and 
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bringing together of various goods for the benefit of 
others (excluding the transport thereof), namely 
clothing, footwear, headgear, sports articles, 
stationery, apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, books, 
newspapers, magazines, publications, video games, 
toys, dolls, badges of all kinds, key rings, tickets, 
watches and jewelry, souvenir items in connection 
with football, bags, luggage, briefcases, umbrellas, 
flags and pennants, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, confectionery, medical apparatus and 
instruments, vehicles and accessories for motor cars; 
retail sale services for solvents, paraffin, waxes, 
bitumen and petroleum; bringing together of the 
following goods for the benefit of others (excluding 
transport thereof) to enable customers to 
conveniently view and purchase these goods in a 
store or on a global computer network (the Internet) 
or via wireless electronic communication devices, 
namely clothing, footwear, headgear, sports articles, 
stationery, apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, books, 
newspapers, magazines, publications, video games, 
toys, dolls, badges of all kins, key rings, tickets, 
watches and jewelry, souvenir items in connection 
with football, bags, luggage, briefcases, umbrellas, 
flags and pennants, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, confectionery, medical apparatus and 
instruments, vehicles and accessories for motor cars; 
advertising and promotion services, information 
services with regard to advertising and promotion, 
commercial information agencies, all the aforesaid 
services provided on-line from a computer database 
or via a global computer network (the Internet) or via 
wireless electronic communication devices; design 
and compilation of advertisements for use as a web 
site on a global computer network (the Internet) or via 
wireless electronic communication devices; provision 
of space on web sites, for advertising of goods and 
services; auctioneering on a global computer network 
(the Internet) or via wireless electronic 
communication devices; collection of directories for 
publication on the Internet and on a wireless 
electronic communication network; business 
administration services for processing commercial 
services on a global computer network (Internet) or 
via wireless electronic communication devices; 
compilation, creation and management of databases, 
namely collection of domain names in a register; 
promotion of sales, namely creation of preferential 
programs for customers; implementation of bonus 
programs for customers in stadiums by distributing 
encoded loyalty and membership cards able to 
contain the personal data of the user; development, 
launch and administration of loyalty programs, 
namely issuing loyalty cards to fans, containing 
personal information on the identity of the card 
holder; electronic commerce (e-commerce) services, 
namely provision of information on goods via 
telecommunication networks for advertising or sales 
purposes; compilation of data into a computer 
database, especially still or animated images; e-
commerce services, namely online services for 
providing contracts for the purchase and sale of 
goods on behalf of others; promotion of football-
related sports events; promotion of the goods and 
services of others, through contractual agreements, 
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particularly partnership (sponsoring) and licensing 
agreements, providing them with increased notoriety 
and enhanced image derived from cultural and 
sporting events, particularly international events; 
compilation and recording of data and information on 
sporting performances; provision of personnel, 
particularly for selling beverages and foods; 
promotion of football events; retail sale of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact disks, CD-ROMs and computer games; 
retail sale services, particularly on a global computer 
network, of interactive entertainment and education 
products, interactive compact disks, CD-ROMs and 
computer games; presentation of computer programs 
for retail sale purposes; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses] 
for sports events or entertainment; promotion of the 
goods and services of others, through contractual 
agreements, particularly partnership (sponsoring) and 
licensing agreements, providing them with increased 
notoriety and/or enhanced image and/or affinity 
derived from cultural and sporting events, particularly 
international events; financial sponsorship search for 
football competitions.Class: 36 סוג: 36

Issuance and management of credit cards and 
travelers' checks; financial services; banking, credit 
and investment services; insurance underwriting; 
hire-purchase financing; hire-purchase services; 
financial sponsorship of sports events; information 
services related to finance and insurance, provided 
online from a computer database or the Internet or on 
wireless electronic communication networks; home 
banking services; banking services over the Internet 
or over wireless electronic communication networks; 
payment services, including services provided on-line 
from a computer database or via the Internet or via 
mobile telephones; safe deposit services; issue of 
vouchers, namely issue of loyalty cards to fans, 
which contain personal data on the identity of the 
cardholder and are used for access control at sports 
stadiums; financial promotion of in the field of 
football; financial payment services for electronic 
commerce, namely transfer of funds, all via electronic 
communication networks; financial payment services 
for electronic commerce in connection with the 
purchase of goods and services provided by others, 
all via electronic communication networks, and 
clearing and settlement of financial transactions via 
electronic communication networks; issue of 
vouchers in the form of travel vouchers.

Class: 38 סוג: 38

Communication by mobile telephones; 
communication by telex; communication via 
electronic computer terminals linked to 
telecommunication networks, data banks and the 
Internet or via wireless electronic communication 
devices; communication by telegraphs; 
communication by telephones; communications by 
facsimile; paging services; telephone or video 
conferencing services; television program 
broadcasting; broadcasting of cable television 
programs; radio program broadcasting; radio and 
television broadcasting of sports and sporting events; 
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news and press agency services; other message 
transmission services; rental of telephones, facsimile 
machines and other telecommunication apparatus; 
transmission of commercial Internet pages online or 
via wireless electronic communication devices; 
services for transmitting and broadcasting television 
and radio programs provided via the Internet or via 
any wireless electronic communication network; 
electronic transmission of messages; simultaneous 
broadcasting of film recordings and sound and video 
recordings; provision of access to telematic servers 
and real-time chat forums; computer-aided 
transmission of messages and images; 
telecommunication via fiber-optic networks; provision 
of access to a global computer network or interactive 
communication technologies for access to private 
and commercial purchasing and ordering services; 
transmission of information and other data via 
websites and computers; transmission of information 
(including sites by telematic means) via 
telecommunication, computer programs and other 
data; transmission of information, computer programs 
and other data by telematic means; electronic mail 
services; provision of access via the Internet or on 
any wireless electronic communication network 
(telecommunication services); providing connections 
for telecommunications with a global computer 
network (the Internet) or data banks; provision of 
access to websites offering digital music on the 
Internet by means of a global computer network or 
via wireless electronic communication devices; rental 
of access time to MP3 websites on the Internet, via a 
global computer network or via wireless electronic 
communication devices; rental of access time to a 
database server center (telecommunication services); 
rental of access time to a computer database 
(telecommunication services); transmission of digital 
music by telecommunications; online transmission of 
electronic publications; digital music transmission via 
the Internet or on any wireless electronic 
communication network; digital music transmission 
via MP3 Internet sites; simultaneous broadcasting 
and/or netcasting of film recordings and sound and 
video recordings (telecommunications); simultaneous 
broadcasting and/or netcasting of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact disks, CD-ROMs, computer programs and 
computer games (telecommunications); provision of 
access to blackboards (notice and advertisement 
boards) and chat rooms in real time via a global 
computer network; rental and provision of access 
time to blackboards (boards for displaying 
information and advertisements) and to chat rooms in 
real time by means of a global computer network 
(communication services); telecommunication 
services dedicated to retail sale by means of 
interactive communications with customers; 
multimedia telecommunication; videotext and teletext 
transmission services; information transmission via 
communication satellite, microwave or by electronic, 
digital or analog means; transmission of digital 
information by cable, wire or fiber; transmission of 
information by mobile telephones, telephones, 
facsimile and telex; telecommunication services for 
receiving and exchanging information, messages, 
images and data; telecommunication services for 
setting up discussion groups on the Internet and on 
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any wireless electronic communication network; 
provision of access to search engines for obtaining 
data and information on global networks.Class: 39 סוג: 39

Operating travel agencies, namely travel 
arrangement and reservations; ticket reservation and 
information services for travel; transport by airplane, 
railway, bus and truck; boat transport; boat travel 
services; tourist travel services; vehicle rental; rental 
of parking spaces; taxi services; boat transport 
services for goods; distribution of water, heat, gas or 
electricity; distribution of newspapers, magazines and 
books; postal services, mail delivery and courier 
services; storage of goods; delivery of solvents, 
paraffins, waxes, bitumens and oil products, 
excluding liquid gas; distribution (delivery) of films 
and sound and image recordings; distribution 
(delivery) of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs, computer programs and computer 
games; advice relating to power and electricity 
distribution.

כ"ד סיון תשע"ו - 24530/06/2016



Class: 41 סוג: 41

Organization of lotteries, raffles and competitions; 
betting and gaming services in connection with 
sports; hospitality services (sports, entertainment), 
namely providing entry tickets and information 
brochures for sports for VIPs, as well as guiding and 
gathering VIPs during sports or entertainment events; 
hospitality services, namely customer reception 
services (entertainment services), including providing 
access tickets during sports or entertainment events; 
entertainment services relating to sporting events; 
entertainment services in the form of public 
gatherings during the retransmission of sports 
events;  organization of sporting and cultural events 
and activities; organization of sports competitions; 
organization of events in the field of football; sports 
camp services; operation of sports facilities; rental of 
video and audiovisual installations; production, 
presentation, distribution and/or rental of film 
recordings and sound and video recordings; 
presentation, distribution and/or rental of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact disks, CD-ROMs, and computer games; 
radio and television coverage of sporting events; 
production services for radio, television programs and 
video films; ticket reservation services and 
information services for sports or entertainment 
events; sports events timing services; organization of 
beauty contests; interactive entertainment; on-line 
betting and gaming services on the Internet or on any 
wireless electronic communication network; 
information in the field of entertainment (including in 
the field of sports), provided on-line from a computer 
database or via the Internet or via any wireless 
electronic communication network; electronic game 
services transmitted via the Internet or on mobile 
telephones; book publishing; publication of books 
and electronic journals on-line; audio and video 
recording services; production of animated cartoons 
for movies, production of animated cartoons for 
television; rental of sound and image recordings for 
entertainment purposes; information in the field of 
education provided on-line from a computer database 
or via the Internet or any wireless electronic 
communication network; translation services; 
photography services; provision of entertainment 
infrastructure; ticket agencies in connection with 
sports events.

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drink, snack-bars; hospitality 
services, namely providing of food and drink; food 
and drink catering; hotel services; providing 
accommodation and food and drink, booking hotels 
and temporary accommodation; hospitality services, 
namely providing food and drink during sports or 
entertainment events.

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

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

Name: UNION DES ASSOCIATIONSEUROPEENNES 
DE FOOTBALL (UEFA)

Address: Route de Genève 46, CH-1260 Nyon, 
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

Switzerland, 21/02/2014, No. 658448 שוויץ, 21/02/2014, מספר 658448

Class: 4 סוג: 4

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 32 סוג: 32

Class: 35 סוג: 35

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. 269935 מספר סימן

Application Date 23/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0857727 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: 17 סוג: 17

Products made of semi-processed plastic materials; 
insulating, caulking and stopping materials; hose, not 
of metal.
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Trade Mark No. 269936 מספר סימן

Application Date 08/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0879459 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of a verbal symbol composed 
of the original wording "VERKINO" in Cyrillic 
characters.

 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Masloekstraktsionniy zavod Yug 
Rusi"

Address: Tolstogo sq., 8, RU-344037 Rostov-on-Don, 
Russian Federation

(Russian Federation Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils; sunflower oil for food; butter; olive oil for 
food; colza oil for food; palm oil for food; sesame oil; 
linseed oil for culinary purposes; peanut butter; edible 
fats.

Class: 30 סוג: 30

Flour; bean meal; buckwheat flour; potato flour; corn 
flour; nut flours; wheat flour; 
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Trade Mark No. 269941 מספר סימן

Application Date 01/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1010242 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu 
"Simferopolskii vyno-koniachnyi zavod"

Address: vul. Marshala Malynovskogo, bud. 14A, 
Dnipropetrovsk 49000, Ukraine

(Ukraine Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meir Dahan & Co., Adv.

Address: P.O.B. 174, Mitspe Adi, 17940, Israel

שם: מאיר דהאן ושות', עו"ד

כתובת : מצפה עדי, ת.ד. 174, עדי, 17940, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer); brandy; distilled 
beverages; vodka; wine.
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PRINCE ALBERT

Trade Mark No. 269987 מספר סימן

Application Date 23/11/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: John Middleton Co.

Address: 475 North Lewis Road, Limerick, Pennsylvania 
19468, U.S.A.

A Pennsylvania 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: 34 סוג: 34

Tobacco products; cigars.                 .מוצרי טבק; סיגרים
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KESHET INTERNATIONAL

Trade Mark No. 270025 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 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 
programs; animations; 3D motion picture films, 
television films and programs, and animations; radio 
programs; 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 programs provided from the 
Internet; downloadable digital video, image, film and 
TV files and programs 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; 
חומרי אחסון או מדיה לאחסון להקלטה והעברה של מידע 

דיגיטלי ואנלוגי, תמונות, צלילים והקלטות; אודיו מוקלט מראש 
ו/או וידאו מדיה, תקליטורים, תקליטורי סי.די.אר, תקליטורי 
די.וי.די, די.איי.טי, די.וי.די.אר, די.איי.סי, דיסק אייץ'. די, דיסק 
3די, 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 אם.פי.3; קבצי אודיו 
ו/או וידיאו בפורמט אלקטרוני המסופקים מהאינטרנט; קבצי 
וידאו בפורמט אם.פי.4; קטעי וידאו בפורמט אם.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 אם.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.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services; television 
advertising commercials; marketing studies; provision 
of business information; bringing together of a variety 
of goods, enabling customers to view and purchase 
those goods by means of interactive television, 
telecommunications and digital media; bringing 
together of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from an 
Internet website; Information received by an online 
procedure by the Internet or other electronic means; 
services of a promoter.

רסום ושירותי קידום מכירות; פרסום פרסומות בטלוויזיה; 
מחקרי שיווק; שירותי מתן מידע עסקי; הצגה במאוחד של מגוון 

מוצרים, המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש מוצרים אלה 
באמצעות טלוויזיה אינטראקטיבית, תקשורת ומדיה דיגיטלית; 
הצגה במאוחד של מגוון רחב של מוצרים, המאפשרת ללקוחות 
לצפות בהם בנוחות ולרכוש את המוצרים מאתר אינטרנט; 
מידע המתקבל בהליך מקוון באמצעות האינטרנט או אמצעי 

אלקטרוני אחר; שירותי אמרגן וקידום.                                   
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Class: 38 סוג: 38

Broadcasting; communications and 
telecommunications; Broadcasting services; 
broadcasting and/or transmission of television 
programs, radio programs and films; cable, satellite 
and internet broadcasting; broadcasting of radio and 
television programs and films via the internet 
including the streaming thereof; transmission of 
information, messages, sound and images; provision 
of interactive services and access services which 
facilitate the reception, recording, and storage of 
films, television and radio programs; providing 
access to radio, movies, television programs and 
videos on demand; provision of access to internet 
chat rooms, online forums and blogs; electronic 
transmission of instant messages and data.

שידור; תקשורת וטלקומוניקציה; 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; מתן שירותים אינטראקטיביים 
ושירותי גישה המסייעים למקבל השירות לקבל, להקליט 
ולאחסן 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 services which enables the viewer to 
participate in an experiential activity as part of the 
television show; 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, 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; 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 
programs, 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 

שירותי בידור ובדרן; שירותי טלוויזיה אינטראקטיביים 
המאפשרים לצופה בהם השתתפות בפעילות חווייתית כחלק 
מהתוכנית; 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 
פרטיטורה; הרכבת פרטיטורה; 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 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; 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 סמינרים 

אקדמאיים או קולוקוויום, 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 
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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 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 programs, not downloadable, from the Internet; 
providing digital video, image, film, radio and TV 
recordings and programs, not downloadable, from 
MP4 Internet websites; provision of information 
relating to radio, television, and cinematographic 
entertainment and to music, musical recordings and 
musical entertainment; distribution, syndication, 
rental of films, television programs and radio 
programs; information, advisory and consultancy 
services relating to all of the aforesaid services.

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 (די.טי.פי); אספקת פרסומים מקוונים (שאינם 
ניתנים להורדה); אספקת סאונד דיגיטלי, מוסיקה והקלטות 
וידאו, שלא ניתנת להורדה, מהאינטרנט; אספקת סאונד 
דיגיטלי, הקלטות מוסיקה ווידאו, שלא ניתנים להורדה 

מהאינטרנט, מאתרי אם.פי.3 ואתרי אם.פי.4 באינטרנט; 
אספקת הקלטות סאונד דיגיטלי, שלא ניתן להורדה 

מהאינטרנט; אספקת הקלטות סאונד דיגיטליות, שלא ניתנות 
להורדה, מאתרי אינטרנט שמספקים אם.פי.3; אספקת מוסיקה 
דיגיטלית והקלטות קוליות, שלא ניתנות להורדה מהאינטרנט; 

אספקת מוסיקה דיגיטלית והקלטות קוליות, שלא ניתנת 
להורדה מאתרי אם.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 

אם.פי.4  באינטרנט; שירותי מידע בנוגע לרדיו, טלוויזיה ובידור 
קולנועי בנוגע למוסיקה, הקלטות מוסיקליות ובידור מוסיקלי; 
הפצה, סינדיקציה והשכרה של סרטים, תכניות טלוויזיה ורדיו; 
שירותי מידע, ייעוץ הנוגע לכל השירותים האמורים.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        
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; surveys services.

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 (איי.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; שירותי סקרים                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 25430/06/2016



Ownersבעלים

Name: KESHET BROADCASTING INTERNATIONAL 
LTD.

שם: שידורי קשת אינטרנשיונל בע"מ 

Address: 12 Raul Valenberg, Tel-Aviv, 61580, Israel כתובת : ראול וולנברג 12, תל אביב, 61580, 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

Class: 45 סוג: 45

content licensing services שירותי רישוי תוכן                   

כ"ד סיון תשע"ו - 25530/06/2016



Trade Mark No. 270065 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sura Bangyikhan Company Limited

Address: 82 Moo 3, Tambol Bangkuwat Amphur 
Muangpathumthani, Pathumthani Province, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of sports clothing; leisurewear; articles of 
underclothing; lingerie; footwear; headgear; shirts; 
underwear; coats; ear muffs; shoes; shorts; T-shirts; 
socks; sweaters; caps; hats; scarves; jackets; 
pajamas; sandals; slippers;  boxer shorts; beach 
cloths and shoes; belts; ties (for wear); aprons 
(clothing); bath robes; bathing caps and suits; gloves; 
headbands (clothing); jumpers and knitwear; all 
included in class 25

פריטי לבוש לספורט; ביגוד לשעות הפנאי; פריטי לבוש תחתון; 
הלבשה תחתונה; הנעלה; כיסויי ראש; חולצות; לבנים; מעילים; 
מחממי אוזניים; נעליים; מכנסיים קצרים; חולצות טי; גרביים; 
סוודרים; מגבעות; כובעים; צעיפים; ז'קטים; פיג'מות; סנדלים; 
נעלי בית; תחתוני בוקסר; בגדי ונעלי חוף; חגורות; עניבות 

(ללבישה); סינרים (ביגוד); חלוקי רחצה; חליפות וכובעי רחצה; 
כפפות; סרטי ראש (ביגוד); סוודרים וסריגים; הנכללים כולם 

בסוג 25                                                         

Class: 33 סוג: 33

Brandy; gin; rum; whisky; spirits; liquors; liquors 
made from rice and sugar; alcoholic beverages 
(except beer); ready to drink spirits mixed with other 
beverages; all included in class 33       

ברנדי; ג'ין; רום; ויסקי; משקאות אלכוהוליים; ליקרים; ליקרים 
המיוצרים מאורז וסוכר; משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); 

משקאות אלכוהוליים מוכנים לשתיים המעורבבים עם משקאות 
אחרים; הנכללים כולם בסוג 33

כ"ד סיון תשע"ו - 25630/06/2016



Trade Mark No. 270104 מספר סימן

Application Date 29/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1224215 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printing products; pamphlets; printed publications; 
instructional and teaching material (except 
apparatus).

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting programs, 
classes, seminars and workshops in the fields of 
healthcare and pulmonary arterial hypertension; 
Providing educational on-line publications in the 
nature of an e-book in the fields of healthcare and 
pulmonary arterial hypertension; cultural activities, 
namely organizing cultural events.

Class: 44 סוג: 44

Medical consultations; medical services.

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

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

Switzerland, 06/05/2014, No. 658549 שוויץ, 06/05/2014, מספר 658549

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 25730/06/2016



Trade Mark No. 270132 מספר סימן

Application Date 14/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1224713 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, red 
and different shades of grey. as shown in the  mark.

 Owners

Name: BARCO N.V.

Address: President Kennedypark 35, B-8500 Kortrijk, 
Belgium

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Projection screens; projection walls, namely, walls 
comprising projection screens: projection apparatus.

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

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

Benelux, 20/05/2014, No. 1289786 בנלוקס, 20/05/2014, מספר 1289786

Class: 9 סוג: 9

כ"ד סיון תשע"ו - 25830/06/2016



Trade Mark No. 270135 מספר סימן

Application Date 25/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1224739 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording "FARMAVITA" to 
the left of the design element, which is a small 
shaded circle within a non-shaded circle; this design 
is in a larger non-shaded circle.

 Owners

Name: FARMAVITA S.R.L.

Address: Via Garibaldi, 82/84, I-22070 Locate Varesino 
(COMO), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics and 
dentifrices; hair colorants and hair decolorant 
preparations; hair waving, straightening and fixing 
preparations; hair styling preparations; hair cleaning 
preparations, including hair lotions, hair washing 
powders, and shampoos; hair care preparations; hair 
care preparations, namely, hair lacquers and 
brilliantine.

כ"ד סיון תשע"ו - 25930/06/2016



Trade Mark No. 270142 מספר סימן

Application Date 31/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1224838 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: 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: 42 סוג: 42

Providing medical and scientific research information 
in the field of pharmaceutical products and clinical 
trials; providing medical and scientific information on 
clinical results in the field of pharmaceutical products 
and clinical trials.

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

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

Switzerland, 06/03/2014, No. 661849 שוויץ, 06/03/2014, מספר 661849

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 26030/06/2016



Trade Mark No. 270172 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beer Chang Company Limited

Address: 15 Moo 14, Vibhavadi Rangsit Rd,, Chomphon 
Sub-District, Chatuchak District, Bangkok, 10900, 
Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; draft beer; ginger beer; malt beer; soda water; 
drinking water; fruit juices; energy drink; soft drink 
and isotonic beverages; all included in class 32

בירה; בירה מחבית; בירה זנגביל; בירה מאלט; מי סודה; מי 
שתייה; מיצי פירות; משקאות אנרגיה; משקאות קלים ומשקאות 
איזוטוניים; הנכללים כולם בסוג 32                                   

כ"ד סיון תשע"ו - 26130/06/2016



Trade Mark No. 270217 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BANK HAPOALIM LTD. שם: בנק הפועלים בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, 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: 36 סוג: 36

Financial and monetary affairs, namely banking 
services and financial information; all of the 
aforementioned services excluding financial 
programs related to purchase of vehicles

עסקי מימון וכספים, דהיינו שירותי בנקאות ומידע פיננסי; כל 
השירותים לעיל למעט תכניות פיננסיות בקשר לרכישת רכבים.  
                                                                                     

                                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 26230/06/2016



CONFITECA

Trade Mark No. 270260 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Western Intertrade Ltd.

Address: International Trust Building, Tortola, British 
Virgin Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 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

Confectionary items, candies, chewing gum, 
chocolate and chocolate products, hard candy, 
lollipops, mints, soft candy, toffee.

דברי מתיקה, סוכריות, גומי לעיסה, שוקולד ומוצרי שוקולד, 
סוכריות קשות, סוכריות על מקל, סוכריות מנטה, סוכריות 

רכות, טופי                   

כ"ד סיון תשע"ו - 26330/06/2016



וירטואל

Trade Mark No. 270267 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Doors of metal and related accessories; door fittings 
of metal; door knockers of metal; door stops of metal; 
door openers, non-electric; door handles of metal; 
door bells of metal, non-electric; door panels of 
metal; runners of metal for sliding doors; door bolts of 
metal; door frames of metal; all included in class 06.

דלתות ממתכת ואביזרים נלווים; מתאמי דלתות ממתכת; 
מקושי-דלת ממתכת; מעצורי דלת ממתכת; פותחי דלת, לא 
חשמליים; ידיות דלת ממתכת; פעמוני דלת ממתכת, לא 

חשמליים; פאנלים ממתכת לדלת; ראנרים ממתכת לדלתות 
הזזה; ברגים ממתכת לדלת; מסגרות ממתכת לדלת; הנכללים 
בסוג 06.                                                                         

                                                                    

Class: 19 סוג: 19

Doors, not of metal and related accessories, folding 
doors, not of metal; door frames, not of metal; door 
panels, not of metal; all included in class 19.

דלתות, לא ממתכת, ואביזרים נלווים, דלתות מתקפלות, לא 
ממתכת; מסגרות לדלתות, לא ממתכת; פאנלים לדלתות, לא 
ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19.                                         

      

כ"ד סיון תשע"ו - 26430/06/2016



ויקטוריאן

Trade Mark No. 270273 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Doors of metal and related accessories; door fittings 
of metal; door knockers of metal; door stops of metal; 
door openers, non-electric; door handles of metal; 
door bells of metal, non-electric; door panels of 
metal; runners of metal for sliding doors; door bolts of 
metal; door frames of metal; all included in class 06.

דלתות ממתכת ואביזרים נלווים; מתאמי דלתות ממתכת; 
מקושי-דלת ממתכת; מעצורי דלת ממתכת; פותחי דלת, לא 
חשמליים; ידיות דלת ממתכת; פעמוני דלת ממתכת, לא 

חשמליים; פאנלים ממתכת לדלת; ראנרים ממתכת לדלתות 
הזזה; ברגים ממתכת לדלת; מסגרות ממתכת לדלת; הנכללים 
בסוג 06.                                                                         

                                                                    

Class: 19 סוג: 19

Doors, not of metal and related accessories, folding 
doors, not of metal; door frames, not of metal; door 
panels, not of metal; all included in class 19.

דלתות, לא ממתכת, ואביזרים נלווים, דלתות מתקפלות, לא 
ממתכת; מסגרות לדלתות, לא ממתכת; פאנלים לדלתות, לא 
ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19.                                         

      

כ"ד סיון תשע"ו - 26530/06/2016



ספלאש

Trade Mark No. 270276 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Doors of metal and related accessories; door fittings 
of metal; door knockers of metal; door stops of metal; 
door openers, non-electric; door handles of metal; 
door bells of metal, non-electric; door panels of 
metal; runners of metal for sliding doors; door bolts of 
metal; door frames of metal; all included in class 06.

דלתות ממתכת ואביזרים נלווים; מתאמי דלתות ממתכת; 
מקושי-דלת ממתכת; מעצורי דלת ממתכת; פותחי דלת, לא 
חשמליים; ידיות דלת ממתכת; פעמוני דלת ממתכת, לא 

חשמליים; פאנלים ממתכת לדלת; ראנרים ממתכת לדלתות 
הזזה; ברגים ממתכת לדלת; מסגרות ממתכת לדלת; הנכללים 
בסוג 06.                                                                         

                                                                    

Class: 19 סוג: 19

Doors, not of metal and related accessories, folding 
doors, not of metal; door frames, not of metal; door 
panels, not of metal; all included in class 19.

דלתות, לא ממתכת ואביזרים נלווים , דלתות מתקפלות, לא 
ממתכת; מסגרות לדלתות, לא ממתכת; פאנלים לדלתות, לא 
ממתכת; הנכללים בסוג 19.                                               

          

כ"ד סיון תשע"ו - 26630/06/2016



קמיליון

Trade Mark No. 270281 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Doors of metal and related accessories; door fittings 
of metal; door knockers of metal; door stops of metal; 
door openers, non-electric; door handles of metal; 
door bells of metal, non-electric; door panels of 
metal; runners of metal for sliding doors; door bolts of 
metal; door frames of metal; all included in class 06.

דלתות ממתכת ואביזרים נלווים; מתאמי דלתות ממתכת; 
מקושי-דלת ממתכת; מעצורי דלת ממתכת; פותחי דלת, לא 
חשמליים; ידיות דלת ממתכת; פעמוני דלת ממתכת, לא 

חשמליים; פאנלים ממתכת לדלת; ראנרים ממתכת לדלתות 
הזזה; ברגים ממתכת לדלת; מסגרות ממתכת לדלת; הנכללים 
בסוג 06.                                                                         

                                                                    

Class: 19 סוג: 19

Doors, not of metal and related accessories, folding 
doors, not of metal; door frames, not of metal; door 
panels, not of metal; all included in class 19.

דלתות, לא ממתכת, ואביזרים נלווים, דלתות מתקפלות, לא 
ממתכת; מסגרות לדלתות, לא ממתכת; פאנלים לדלתות, לא 
ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19.                                         

      

כ"ד סיון תשע"ו - 26730/06/2016



Trade Mark No. 270325 מספר סימן

Application Date 06/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1225476 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; fruit pulp; fruit 
puree; fruit concentrates; preserved fruits; prepared 
fruits; fruit jellies; apple purée; tomato purée; milk 
and milk products with coffee or a coffee flavour.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee based 
drinks; drinking chocolate; coffee beverages with 
milk; coffee-based beverages with milk; cappuccino; 
macchiato; latte-macchiato; iced coffee; vinegar, 
sauces (condiments);  tea-based drinks; tea-based 
beverages; tea-based and/or tea-based beverages 
with fruit flavoring; fruit sauces; tea-based beverages; 
flavoured tea-based beverages.

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
beverages; fruit beverages and fruit juices; nectars; 
fruit nectars; fruit nectar beverages; vegetable drinks 
and vegetable juices; syrups and other preparations 
for making beverages; energy drinks; lemonades; 
non-alcoholic beverages, in particular with fruit 
flavouring; smoothies; water-based and/or coconut 
juice; coconut water; tomato juice; non-alcoholic 
beverages made with fruits; non-alcoholic fruit 
extracts; fruit juice concentrate; cocktails, non-
alcoholic; isotonic drinks; non-alcoholic beverages 
with coffee components or a coffee flavour, non-
alcoholic energy drinks with coffee components or a 
coffee flavour; must; non-alcoholic aperitifs; non-
alcoholic beverages consisting of coconut juice or 
with coconut juice flavouring or with coconut 
flavouring; whey beverages; non-alcoholic beverages 
with tea flavor; coffee flavoured soft drinks; non-
alcoholic beverages with fruit flavouring; non-
alcoholic beverages containing fruits or fruit extracts; 
non-alcoholic beverages with tea flavor; coffee 
flavoured soft drinks; non-alcoholic beverages 
containing tea or tea extracts; non-alcoholic 
beverages containing coffee or coffee extracts; 
water-based beverages.

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)

כ"ד סיון תשע"ו - 26830/06/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: RAUCH Fruchtsäfte GmbH

Address: Langgasse 1, A-6830 Rankweil, Austria

(Austria 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

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

European Union, 19/12/2013, No. 012448619 האיחוד האירופי, 19/12/2013, מספר 012448619

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

כ"ד סיון תשע"ו - 26930/06/2016



Trade Mark No. 270330 מספר סימן

Application Date 22/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1225551 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRES ANIOS

Address: Rue Pavé du Moulin, F-59260 Hellemmes, 
France

(FRANCE Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

cleaning preparations, namely germicidal detergents 
(for cleaning); cosmetics, namely protective skin 
creams.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/03/2014, No. 14/4073292 צרפת, 04/03/2014, מספר 14/4073292

Class: 3 סוג: 3

כ"ד סיון תשע"ו - 27030/06/2016



Trade Mark No. 270333 מספר סימן

Application Date 06/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1225593 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: International Network of insurance, vereniging 
zonder winstoogmerk

Address: Zenith Building, 10th Floor, Boulevard du Roi 
Albert II 37, B-1030 Brussels, Belgium

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: 36 סוג: 36

Insurance services, namely, insurance brokerage, 
insurance underwriting services for all types of 
insurance, insurance administration, insurance claims 
processing; insurance agency services; financial 
affairs, namely, providing financial information, 
financial management, financial advice, and financial 
planning; monetary affairs, namely, providing 
monetary exchange, monetary strategy consultation 
and research.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/07/2014, No. 1292593 בנלוקס, 10/07/2014, מספר 1292593

Class: 36 סוג: 36

כ"ד סיון תשע"ו - 27130/06/2016



Trade Mark No. 270475 מספר סימן

Application Date 07/12/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The use of the mark will be made by replacing the 
space marked by a rectangle with a non-distinctive 
component.

השימוש בסימן ייעשה על יד החלפת השטח המסומן על ידי 
מלבן ברכיב חסר אופי מבחין.

Ownersבעלים

Name: Patricia Hassoun שם: פטריסיה חסון

Address: Exodus 11/21, Ashdod, 7777013, Israel כתובת : אקסודוס 11/21, אשדוד, 7777013, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

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

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing a website that features news and 
information on a wide range of topics, aimed to assist 
integration of new immigrants in Israel; publication of 
printed matter and newsletters; all included in class 
41.

אספקת אתר אינטרנט המציג חדשות ומידע במגוון רחב של 
נושאים, למטרת סיוע בקליטת עולים חדשים בישראל; פרסום 
של דברי דפוס ואגרות מידע; הנכללים כולם בסוג 41.             
                                                                                    

                            

כ"ד סיון תשע"ו - 27230/06/2016



מועדון ציפורי האש
FIREBIRD CLUB

Trade Mark No. 270524 מספר סימן

Application Date 08/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yeudah Komemi שם: יהודה קומיימי

Address: Tfuzot Israel 6, Petah Tikva, 4958169, Israel כתובת : תפוצות ישראל 6, פתח תקוה, 4958169, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Zilberman, Adv.

Address: Ben Gurion 22, City Gate 2, Herzliya, 4678525, 
Israel

שם: דן זילברמן, עו"ד

כתובת : בן גוריון 22, שער העיר 2, הרצליה, 4678525, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Member club services namely , arranging , 
organizing and hosting social events , meetings and 
parties to club members

שירותי מועדון חברתי כלומר, סידור, ארגון ואירוח אירועים 
חברתיים, מפגשים ומסיבות לחברי המועדון                           

                        

כ"ד סיון תשע"ו - 27330/06/2016



Trade Mark No. 270667 מספר סימן

Application Date 11/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nesika iskit corp. שם: נסיקה עסקית בע"מ

Address: Tora Veavoda 2, P.O.B. 1139, Gan Yavne, 
70800, Israel

כתובת : תורה ועבודה 2, ת.ד. 1139, גן יבנה, 70800, ישראל

נסיקה עסקית בעמ

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

business consulting services; accompanying 
businesses in the field of marketing.

שירותי ייעוץ עסקיים; שירותי ליווי עסקי בתחום השיווק.           
                                              

כ"ד סיון תשע"ו - 27430/06/2016



GIYO

Trade Mark No. 270690 מספר סימן

Application Date 14/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Co-Luck Enterprise Co., Ltd.

Address: No.2, Lane 187, Shi Hoo Rd., Dali Dist., 
Taichung City, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Gauges; pressure gauges;  scales; weighing 
apparatus and instruments; sleeves for laptops; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers];  batteries, electric; monitoring apparatus, 
electric; monitors [computer hardware]; monitors 
[computer programs].

שעוני מדידה; מודדי לחץ; מאזניים; מכשירי וכלי שקילה; 
כיסויים למחשבים ניידים; מכשירי ניווט לרכבים [מחשבים 
מובנים]; סוללות, חשמליות; מכשירי ניטור, חשמליים; 

מוניטורים [חומרת מחשב]; מוניטורים [תוכנות מחשב].           
                                                                                    

                        

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; bicycle metal work stands for repairing 
bicycles; Bicycle stand; bicycle pumps; air pumps 
[vehicle accessories]; cycle pumps; pumps for 
bicycles, cycles; luggage carriers for vehicles; dress 
guards for bicycles, cycles; rearview mirrors; bicycle 
saddles; mud guards for bicycles; baskets adapted 
for bicycles; adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; saddlebags adapted for bicycles; bags 
for bicycle.

אופניים; עמדות עבודה ממתכת לאופניים עבור תיקון אופניים; 
מעמד לאופניים; משאבות לאופניים; משאבות אוויר [אביזרי 
רכב]; משאבות לגלגלים; משאבות לאופניים, גלגלים; מתקני 
נשיאת מטען לכלי רכב; מגניי לבוש לאופניים, גלגלים; מראות 
אחוריות; מושבי אופניים; מגניי בוץ לאופניים; סלים המותאמים 

לאופניים; טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות; שקי אוכף 
המותאמים לאופניים; תיקים לאופניים.                                  
                                                                                    

      

כ"ד סיון תשע"ו - 27530/06/2016



Trade Mark No. 270710 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shablool Silver Jewelry Design Ltd. שם: שבלול- עיצוב תכשיטים בע"מ

Address: Kailat Zion 44, P.O.B. 7, Afula, 1830144, Israel כתובת : קהילת ציון 44, ת.ד. 7, עפולה, 1830144, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Goren & Co., Advs.

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

שם: א. גורן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and imitations and horological/chronometric 
instruments, namely: necklaces, bracelets, earrings, 
rings, cuff-links, charms, costume jewelry, hair 
ornaments, such as, badges of precious metal, 
buckles of precious metal, brooches (jewelry), cloth 
pin of precious metal etc; hair pins of precious metal, 
pins of precious metal, ornamental pins, anklets, tie 
clips; wrist watches, pocket watches, alarm clocks, 
table clocks, electric clocks, electronic watches, 
automobile clocks, stop watches, watch glass, spring, 
watch band, watch chain, measuring watch; all 
included in class 14.

תכשיטים ותכשיטים שלא ממתכות יקרות, שעונים ומכשירים 
כרונומטריים, דהיינו: שרשראות, צמידים, עגילים, טבעות, 
חפתים, קמיעות, תכשיטים זולים, תכשיטי שיער, כגון, תגים 
ממתכות יקרות, אבזמים ממתכות יקרות, סיכות (תכשיטים), 
סיכות ביגוד ממתכות יקרות וכו'; סיכות שיער ממתכות יקרות, 
סיכות ממתכות יקרות, תכשיטי סיכות, צמידי קרסול, סיכות 
עניבה; שעוני יד, שעוני כיס, שעונים מעוררים, שעוני שולחן, 
שעונים חשמליים, שעונים אלקטרוניים, שעונים לכלי רכב, 

סטופרים, זגוגיות לשעונים, קפיצים, רצועות שעון, שרשראות 
שעון, שעוני מדידה; כולם נכללים בסוג 14.                           
                                                                                    

                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 27630/06/2016



Trade Mark No. 270752 מספר סימן

Application Date 18/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

All goods included in Class 7 כל הסחורות הנכללות בסוג 7         

Class: 8 סוג: 8

All goods included in Class 8 כל הסחורות הנכללות בסוג  8       

Class: 9 סוג: 9

Alarms, anti-theft warning devices, electric cables, 
carpenter's rulers, protective clothing, face masks, 
shields and goggles, flashing signal lights, gauges, 
measuring devices, thermometers, weighing 
apparatus and instruments; ladder levelers; level 
gauges and level indicators; Safety eye glasses, 
protective footwear, protective gloves and protective 
ear coverings; Batteries, battery packs and battery 
chargers; Carpenter’s levels, sensors, electronic 
sonic tape measurer and wall stud finders; measuring 
apparatus, levels, laser distance meters, digital tape 
measurer and powered tape measurer; Battery jump 
starter, portable power station power inverter, 
portable power supply, electronic charger, vehicle 
battery booster; All goods included in Class 9

אזעקות, התקנים להתראה בפני פריצה,  כבלים חשמליים, 
סרגלי נגרים, ביגוד מגן, מסכות פנים, מגנים ומשקפיים, אורות 
איתות מהבהבים, מדים,  התקני מדידה, ומדי חום,  התקנים 
ומכשירים לשקילה;  ציוד בטיחות; סולמות  יישור, מדי מפלס 
מים ומכווני גובה; משקפי בטיחות לעיניים, מגני הנעלה, כפפות 

הגנה וכיסויי הגנה לאוזן;  בטריות, מארזי בטריות ומטעני 
בטריות; מדי נגרים, חיישנים, רשם קול  אלקטרוני למדידת 

מהירות ומגלי נעצי קיר; מכשיר מדידה, שיפועים, לייזר למדידת 
מרחק, מד רשם קול, רשם קול דיגיטלי למדידה רשם קול 
ממונע למדידה; מזנק להתנעת בטרייה,   מעמד כוח נייד, 

מהפך מכני, ספק כוח נייד, מתנע אלקטרוני, מגבר בטרייה לכלי 
רכב; כל הסחורות נכללות בסוג 9

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 11 סוג: 11

All goods included in Class 11 כל הסחורות הנכללות בסוג  11       

Class: 20 סוג: 20

All goods included in Class 20 כל הסחורות הנכללות בסוג  20       

כ"ד סיון תשע"ו - 27730/06/2016



 Owners

Name: The Black & Decker Corporation

Address: 701 East Joppa Road, Towson, Maryland, 
U.S.A.

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל

כ"ד סיון תשע"ו - 27830/06/2016



Trade Mark No. 270762 מספר סימן

Application Date 18/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: Vastra Malarehamnen 9, 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 medical purposes, 
namely relating to lowering uric acid.; all included in 
class 5

תכשירי רוקחות לשימוש רפואי, דהיינו, הקשורים להורדת 
חומצת שתן.; הנכללים כולם בסוג 5                                     

                          

כ"ד סיון תשע"ו - 27930/06/2016



Trade Mark No. 270853 מספר סימן

Application Date 08/11/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1105405 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: "V-TAC EUROPA" OOD

Address: bul. "Luben Karavelov" No:9B, ap.4, BG-4000 
Plovdiv, Bulgaria

(Bulgaria OOD)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric bulbs; LED light bulbs; ceiling light fittings; 
LED lighting fixtures.

כ"ד סיון תשע"ו - 28030/06/2016



VERO COFFEE CUP

Trade Mark No. 270890 מספר סימן

Application Date 21/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Address: No. 1000 Colonia Pena Blanca, Santa Fe 
Delegacion Alvaro, Obregon Mexico D.F., Mexico

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

confectionery, lollypops and jelly candy; all included 
in class 30.

ממתקים, סוכריות וסוכריות ג'לי; הנכללים כולם בסוג 30.         
                      

כ"ד סיון תשע"ו - 28130/06/2016



DYSON 360 EYE

Trade Mark No. 270943 מספר סימן

Application Date 24/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dyson Research Limited

Address: Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, 
United Kingdom

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: 7 סוג: 7

Floor cleaning machines; vacuum cleaners; handheld 
vacuum cleaners; robotic vacuum cleaners; motors, 
electric (other than for land vehicles); cordless 
vacuum cleaners; carpet shampooers; floor tools for 
vacuum cleaners; attachments for vacuum cleaners; 
accessories for vacuum cleaners and other cleaning 
machines; separation apparatus for use in vacuum 
cleaners and other cleaning apparatus; apparatus for 
separating particles from an airflow; floor polishers; 
hard floor cleaners; dry cleaning apparatus for floors 
and carpets; apparatus and machines for applying 
cleaning preparations to floors and carpets; steam 
cleaners; wet-and-dry cleaning machines; central 
vacuum cleaning installations; electric motors for use 
in domestic appliances ;parts and fittings for all the 
aforesaid goods all included in Class 07.

מכונות לניקוי רצפות; שואבי אבק; שואבי אבק ידניים; שואבי 
אבק רובוטיים; מנועים חשמליים )שלא לשימוש בכלי רכב 

יבשתיים(; שואבי אבק אל-חוטיים; מכונות לשמפו שטיחים; כלי 
רצפה לשואבי אבק; מחברים לשואבי אבק; אביזרים לשואבי 
אבק ומכשירי ניקוי אחרים; התקני-הפרדה לשימוש בשואבי 

אבק ומכשירי ניקוי אחרים; התקנים להפרדת חלקיקים מזרימת 
אוויר; מכונות להברקת רצפות; מכונות לניקוי רצפות קשיחות; 
מכונות לניקוי יבש של רצפות ושטיחים; מכונות למריחת חומרי 
ניקוי על רצפות ושטיחים; מכשירים לניקוי באדים; מכשירים 

לניקוי-רטוב וניקוי-יבש; התקנים לשואבי אבק מרכזיים; מנועים 
חשמליים לשימוש במכשירים ביתיים; חלקים ואביזרים לטובין 
הנזכרים; הנכללים כולם בסוג 07                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/07/2014, No. EM013092499 EM013092499 האיחוד האירופי, 17/07/2014, מספר

Class: 7 סוג: 7

כ"ד סיון תשע"ו - 28230/06/2016



Trade Mark No. 270946 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yaniv Keter שם: יניב כתר

Address: HaAvoda 26, Tel Aviv, Israel כתובת : העבודה 26, תל אביב, 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: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities.

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות.             
                                                      

כ"ד סיון תשע"ו - 28330/06/2016



PURITAN'S PRIDE

Trade Mark No. 270948 מספר סימן

Application Date 24/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: PURITANS PRIDE, INC.

Address: 2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, 11779, 
New York, U.S.A.

New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamins, Minerals and Nutritional Supplements; all 
included in class 05.

ויטמינים, מינרלים ותוספים תזונתיים; הנכללים כולם בסוג 05.  
                               

Class: 35 סוג: 35

On-line store services featuring vitamins, herbs, 
minerals, nutritional supplements, natural health 
products, aromatherapy, foodstuffs, health and 
beauty products, pet products, sport and diet 
products; included in class 35.

שירותי חנויות מקוונות המציעות ויטמינים, צמחי מרפא, 
מינרלים, תוספים תזונתיים, מוצרי בריאות טבעיים, תרפיה 

ארומטית, דברי מאכל, מוצרי בריאות ויופי, מוצרי חיות-מחמד, 
מוצרי ספורט ודיאטה; הנכללים בסוג 35.                             

                          

כ"ד סיון תשע"ו - 28430/06/2016



Trade Mark No. 270994 מספר סימן

Application Date 14/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228915 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

כ"ד סיון תשע"ו - 28530/06/2016



Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; goggles 
for sports; swimming goggles; eyeglass and sunglass 
cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and 
sunglass frames; eyeglass and sunglass chains; 
eyeglass and sunglass cords; pince-nez; pince-nez 
cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez 
mountings; correcting lenses, being optics; 
magnifying glasses, being optics; recorded programs 
for hand-held games with liquid crystal displays; 
electronic game software for handheld electronic 
devices; electronic game software for cellular 
phones; computer game software; recorded 
programs for electronic games; games cartridges for 
use with electronic games apparatus; computer 
game cartridges; video game cartridges; video game 
discs; joystick chargers; memory cards for video 
game machines; mouse for video game machines; 
simulators for the steering and control of vehicles; 
sports training simulators; steering wheels for PCs 
with double gear-shifting systems; earphones used 
for connecting to hand-held games; personal 
computers; laptop computers; recorded computer 
software; computer programs, being downloadable 
software; bags and cases adapted or shaped to 
contain computers; cases for laptops; bags adapted 
for laptops; laptop carrying cases; mouse pads; 
mobile phones; mobile phone covers; mobile phone 
holders; bags and cases adapted or shaped to 
contain mobile phones; lanyards especially adapted 
for holding cellular phones, MP3 players, cameras, 
video cameras, eyeglasses, sunglasses, magnetic 
encoded cards; decorative magnets; ear plug 
holders; mouse, being computer peripheral; 
protective helmets; protective helmets for sports; 
fireproof automobile racing suits for safety purposes; 
face-shields for protection against accidents, 
irradiation and fire; gloves for protection against 
accidents; balaclavas for protection against 
accidents, irradiation and fire; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; boots for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
protection devices for personal use against 
accidents; jackets for protection against accidents, 
irradiation and fire; vests for protection against 
accidents, irradiation and fire; trousers for protection 
against accidents, irradiation and fire; CD-ROMs 
featuring car races and the history of automobile 
manufacturers; DVDs featuring car races and the 
history of automobile manufacturers; CD-ROMs 
featuring high-performance cars and automobiles; 
DVDs featuring high-performance cars and 
automobiles; downloadable image files; 
downloadable videos; downloadable electronic 
publications; speed checking apparatus for vehicles; 
automatic steering apparatus for vehicles; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tyres; voltage 
regulators for vehicles; milage recorders for vehicles; 
hands free kits for cellular phones; electronic keys for 
automobiles; control units of central locking systems 
for vehicles; navigation apparatus for vehicles, being 
on-board computers; electronic accumulators for 
vehicles; electric batteries for vehicles; kilometer 
recorders for vehicles; vehicle radios; remote control 
apparatus; starter cables for motors; thermostats for 
vehicles; vehicle breakdown warning triangles; air 
bag deactivation switches for automobiles.

כ"ד סיון תשע"ו - 28630/06/2016



Class: 12 סוג: 12

Automobiles; cars; racing cars; motor cars; sports 
cars; bodies for vehicles; vehicle chassis; hoods for 
vehicles; vehicle bumpers; motors, electric, for land 
vehicles; motors for land vehicles; driving motors for 
land vehicles; engines for land vehicles; mudguards; 
rearview mirrors; steering wheels for vehicles; 
windows for vehicles; windscreens; brakes for 
vehicles; caps for vehicle petrol [gas] tanks; horns for 
vehicles; upholstery for vehicles; crankcases for land 
vehicle components, other than for engines; 
automobile wheels; rims for vehicle wheels; vehicle 
wheel tires; automobile tires; pneumatic tires; vehicle 
seats; racing seats for automobiles; automobile 
sunroofs; tops for land vehicles; sun visors [parts of 
automobiles]; ashtrays [parts of automobiles]; glass-
holders [parts of automobiles]; dashboard drawers 
[parts of automobiles]; dashboard hatches [parts of 
automobiles]; glove compartments [parts of 
automobiles]; glove boxes [parts of automobiles]; 
covers for baggage compartments [parts of 
automobiles]; seat covers for vehicles; sun-blinds 
adapted for automobiles; covers for vehicle steering 
wheels; freewheels for land vehicles; head-rests for 
vehicle seats; arm-rests for vehicle seats; ski carriers 
for cars; windscreen wipers; vehicle covers [shaped]; 
cigar lighters for automobiles; bicycles; tricycles; kick 
sledges; sleighs [vehicles]; safety belts for vehicle 
seats; security harness for vehicle seats; air bags 
[safety devices for automobiles]; non-skid devices for 
vehicle tires; safety seats for children, for vehicles; 
anti-theft devices for vehicles; prams [baby 
carriages]; pushchairs.

כ"ד סיון תשע"ו - 28730/06/2016



Class: 16 סוג: 16

Brochures; posters; calendars; catalogues; 
magazines [periodicals]; yearbooks; books; booklets; 
pamphlets; leaflets; manuals; directories; 
newsletters; printed guides; graphic representations; 
graphic reproductions; photographs; wrapping paper; 
writing paper; boxes of cardboard or paper; 
cardboard containers; albums; photographic albums; 
stickers [stationery]; albums for stickers; photo 
holders made of paper; scrapbooks; bookmarkers; 
fountain pens; ballpoint pens; roller-tip pens; writing 
pens; pencils; boxes for pens; boxes for pencils; pen 
toppers; pencil toppers; pen cases; pencil cases; 
penholders; pencil holders; stands for pens; stands 
for pencils; covers [stationery]; document files 
[stationery]; desk pads; desk top organizers; exercise 
books; notebooks; cube-shaped notebooks; note 
pads; paper sheets for note taking; diaries; agendas; 
weekly planners [stationery]; covers for agendas; 
covers for weekly planners; covers for address 
booklets; covers for albums; covers for books; folders 
[stationery]; labels, not of textile; adhesive labels; 
paperweights; pencil sharpeners, electric or non-
electric; drawing books; adhesive bands for 
stationery or household purposes; adhesive tape 
dispensers [office requisites]; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; paper cutters 
[office requisites]; rubber erasers; erasers; 
correspondence holders; cases of leather for 
agendas and weekly planners; leather clipboards; 
plastic shopping bags; paper shopping bags; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics for 
packaging; placards of paper or cardboard; paper 
banners; flags of paper; pennants made of paper; 
pennons made of paper; passes made of paper; 
tickets; paper ticket holders; non-magnetically 
encoded passes or identification cards made of 
paper for access to a restricted area; decalcomanias; 
transfers [decalcomanias]; commemorative stamps; 
stamps for collectors; lanyards for carrying paper 
cards, paper badges and paper passes.

Class: 18 סוג: 18

Boxes of leather or leather board; cases, of leather or 
leatherboard; key cases [leatherware and 
leatherboard]; leather address hang-tags; attaché 
cases; backpacks; knapsacks; haversacks; all 
purpose sports bags; beach bags; briefcases; card 
cases [notecases]; credit card cases [wallets]; 
garment bags for travel; travelling sets [leatherware]; 
handbags; shoulder bags; clutch bags; tote bags; 
pocket wallets; purses; rucksacks; school bags; 
school satchels; school backpacks; shopping bags; 
sling bags for carrying infants; slings for carrying 
infants; suitcase handles; suitcases; travelling bags; 
travelling trunks; valises; luggage; vanity cases, not 
fitted; duffel bags; trolley duffles; trolley-type 
suitcases; waistbags; satchels; boston bags; kids' 
school lunch bags; mountaineering sticks; 
alpenstocks, umbrellas; golf umbrellas; umbrella 
covers; walking sticks.

כ"ד סיון תשע"ו - 28830/06/2016



Class: 25 סוג: 25

Jackets [clothing]; sleeved or sleeveless jackets; 
bomber jackets; reversible jackets; rain jackets; 
leather jackets; padded jackets; wind-resistant 
jackets; waterproof jackets; stuff jackets [clothing]; 
down jackets; sports jackets; ski jackets; waistcoats; 
windcheaters; overcoats; coats; raincoats; anoraks; 
cardigans; pullovers; shirts; T-shirts; polo shirts; 
blouses; sweatshirts; sweat pants; sweaters; jumpers 
[pullovers]; jerseys [clothing]; sports jerseys; 
trousers; shorts; bermuda shorts; jeans; skirts; 
overalls; jogging suits; jogging suit trousers; training 
suits; track suits; automobile racing suits not in the 
nature of protective clothing; suits; dresses; sports 
singlets; braces [suspenders]; wristbands [clothing]; 
beach clothes; bathing suits; swimming costumes; 
bathing drawers; bathing trunks; bikini; bath robes; 
underpants; boxer shorts; slips [undergarments]; 
panties; g-strings; pyjamas; babies' overalls; infants' 
training outfits; racing romper suits for babies; 
rompers; layettes [clothing]; bibs, not of paper; socks; 
shoes; sports shoes; gymnastic shoes; sneakers; 
slippers; sandals; boots; scarves; bandanas 
[neckerchiefs]; foulards [clothing]; neckties; gloves 
[clothing]; driving gloves; belts [clothing]; caps 
[headwear]; hats; cap peaks; visors [headwear]; 
berets; headbands [clothing]; hoods [clothing].

כ"ד סיון תשע"ו - 28930/06/2016



Class: 28 סוג: 28

Amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor; amusement 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor to be used in amusement parks; 
apparatus for games adapted for use with an external 
display screen or monitor; video game machines for 
use with televisions; video game machines; television 
game sets; apparatus for games; amusement 
machines, automatic and coin-operated; amusement 
machines, other than those adapted for use with 
television sets and with an external display screen or 
monitor; apparatus for playing video games; pocket-
sized apparatus for playing video games; pocket-
sized video games; pocket-sized electronic games; 
hand-held video games; portable electronic games; 
portable electronic toys; hand-held units for playing 
video games; stand alone video game machines; 
computer game equipment, namley, computer game 
joysticks; electronic games consoles adapted for use 
with an external display screen or monitor; controllers 
for game consoles; scale model vehicles; scale 
model cars; scale model racing cars; scale model 
racing vehicles; racing car model silhouettes; toy full-
size car replicas; toy full-size vehicle replicas; toy full-
size steering wheel replicas; resin models featuring 
racing scenes; scale model drivers; scale model pit 
crews; vehicle construction toys; toy vehicle trucks; 
toy vehicles; toy racing cars tracks; toy steering 
wheels; pull-along toy vehicles; toy trucks with cars; 
toy pedal karts for kids; ride-on toy cars for children 
in pedal version or working with batteries; toy cars for 
children in pedal version or working with batteries; 
toy go-karts for children in pedal version or working 
with batteries; race pit-stops [toys]; race tracks [toys]; 
toy trucks; toy trailers for transporting cars; radio-
controlled toy vehicles; radio-controlled toy cars; toy 
gasoline service stations; toy car garages; toy car 
showrooms; toy telephones; plush toys; toy plush 
steering wheels; teddy bears; playing cards; sticks for 
fans and for entertainment [novelty items]; toy sticks 
for fans and for entertainment shaped as flags 
[novelty items]; toy lanyards.

כ"ד סיון תשע"ו - 29030/06/2016



Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services, also on-line, of 
eyewear, amusement apparatus adapted for use with 
an external display screen or monitor, apparatus for 
games adapted for use with an external display 
screen or monitor, video games and their 
accessories, computer software, computer programs, 
computers, mouse, mouse pads, mobile phones, 
mobile phone covers and holders, bags and cases 
adapted or shaped to contain computers and mobile 
phones; retail and wholesale services, also on-line, of 
lanyards, protective helmets, protective clothing, 
protective gloves, protective footwear, protective 
headwear, protection devices for personal use 
against accidents, CD-ROMs, DVDs, multimedia 
library and contents [downloadable and not 
downloadable], telephones and their accessories; 
retail and wholesale services, also on-line, of 
scientific, photographic, optical, measuring, 
signalling, checking and life-saving apparatus and 
instruments, electric and electronic apparatus and 
instruments, electric and electronic apparatus and 
instruments for vehicles and for personal use, 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, data processing equipment; 
retail and wholesale services, also on-line, of 
vehicles and their parts and accessories, as well as 
vehicle accessories and devices for safety purposes; 
retail and wholesale services, also on-line, of prams, 
baby carriages, pushchairs and their accessories, 
brochures, posters, calendars, catalogues, 
magazines [periodicals], yearbooks, books, booklets, 
pamphlets, leaflets, manuals, directories, 
newsletters, printed guides, graphic representations 
and reproductions, photographs, albums, printed 
matter, printed publications, paper, cardboard and 
goods made from these materials, stationery articles, 
writing instruments, office requisites, instructional and 
teaching material, bags of any material for 
packaging, banners, flags, pennants, pennons, 
passes, tickets, ticket holders, identification cards, 
decalcomanias, commemorative stamps, stamps for 
collectors, bags of all kinds, goods made of leather 
and imitations of leather, trunks, travelling bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, clothing, 
waterproof clothing, sports clothing, footwear, sports 
footwear, headgear, beachwear, underwear, socks, 
neckwear, scale model vehicles, games, playthings, 
toys of all kinds, gymnastic articles, sporting articles, 
articles for fan and for entertainment; assistance in 
the development and management of a commercial 
enterprise and of a chain of retail shops; business 
management consultancy; providing an on-line 
commercial information directory service on the 
Internet with the purpose of giving users a list of car 
dealers, retail stores and assistance centres; 
advertising; advertising of goods and services on the 
Internet and by means of mobile telephony services 
and by electronic mail; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; 
presentation of goods on communication media for 
retail purposes; promotion of goods and services by 
placing advertisements and advertising displays on 
an on-line electronic site accessible via a global 
computer network and/or by means of mobile 
telephony services.

כ"ד סיון תשע"ו - 29130/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a sign depicting the wording 
458 SPECIALE in fancy outlined characters and with 
shading evocative of a three dimensional effect, said 
wording being placed on two lines, the numeric 
component 458 being of a larger size and with each 
number slightly inclined towards the right, the verbal 
expression SPECIALE being placed under the 
aforesaid component in an offset position, with the 
initial letters S, P, E, C placed under the numbers 5, 
8 and with each letter slightly inclined towards the 
right.

 Owners

Name: FERRARI S.P.A.

Address: Via Emilia Est, 1163, I-41100 MODENA, 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 for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Italy, 02/08/2013, No. MO013C000585 MO013C000585 איטליה, 02/08/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

כ"ד סיון תשע"ו - 29230/06/2016



Trade Mark No. 271007 מספר סימן

Application Date 20/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1229080 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ELITechGroup B.V.

Address: Van Rensselaerweg 4, NL-6956 AV 
SPANKEREN, Netherlands

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, namely diagnostic instruments 
for performing assays, extraction, amplification and 
detection.

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

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

European Union, 06/08/2014, No. 013148382 האיחוד האירופי, 06/08/2014, מספר 013148382

Class: 10 סוג: 10

כ"ד סיון תשע"ו - 29330/06/2016



Trade Mark No. 271058 מספר סימן

Application Date 07/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1229536 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of stylized curved lines before the 
letters CPC.

 Owners

Name: Colder Products Company

Address: 1001 Westgate Drive, St. Paul MN 551141630, 
U.S.A.

(Minnesota, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal hose, pipe and tubing couplings for use in 
industrial and medical products and fluid handling; 
metal couplers for conveying fluids which are capable 
of sensing a number of conditions such as an 
electronic identifier or serial number to identify the 
coupler.

Class: 17 סוג: 17

Plastic hose, pipe and tubing couplings for use in 
industrial and medical products and fluid handling 
systems; plastic couplers for conveying fluids which 
are capable of sensing a number of conditions such 
as an electronic identifier or serial number to identify 
the coupler

כ"ד סיון תשע"ו - 29430/06/2016



Trade Mark No. 271124 מספר סימן

Application Date 31/12/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1266984 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Housing services, namely, repair, improvement, and 
construction of residential real property; Real estate 
property cleaning, repair and maintenance services; 
Plumbing installation advisory, maintenance and 
repair services; Installation, changing, replacement 
and repair of locks; Laundry services; 
Comprehensive preventative maintenance service for 
electrical systems; Contractor services, namely, 
review of and remedial recommendations for building 
plumbing, electrical and mechanical systems for 
others; Electrical repairs, maintenance, and 
installation of electrical wiring, outlets, light fixtures, 
and electrical panels; Installation of electrical and 
generating machinery; General contractor services, 
namely, plumbing, heating and air conditioning, 
carpentry, drywall, painting, electrical, building and 
framing services; all included in class 37

שירותי ניהול מבנים, דהיינו, תיקון, שיפור, ובנייה של נכסי 
מקרקעין למגורים; שירותי ניקיון, תיקון ותחזוקה לנכסי נדל"ן; 
שירותי ייעוץ לעניין התקנת, אחזקה ותיקונים של אינסטלציה; 
התקנה, שינוי, החלפה ותיקון של מנעולים; שירותי כביסה; 
שירות מנע מקיף לתחזוקת מערכות חשמל; שירותי קבלנות, 
דהיינו, סקירה של המלצות ומתקנת לבניית צנרת, מערכות 

חשמליות ומכאניות לאחרים; תיקוני חשמל, תחזוקה, והתקנה 
של חיווט חשמלי, שקעים, גופי תאורה, ולוחות חשמל; התקנה 

של מכונות חשמל וגנראטורים; שירותי קבלנות כלליים 
הקשורים לשירותי אינסטלציה, חימום ומיזוג אוויר, נגרות, 

בניית קירות גבס, צביעה, חשמל, בנייה ומסגור; הנכללים כולם 
בסוג 37                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 39 סוג: 39

Supply chain logistics and reverse logistics services, 
namely, storage, transportation and delivery of 
documents, packages, raw materials, and other 
freight for others by air, rail, ship or truck; 
Warehousing services, namely, storage, distribution, 
pick-up, and packing for shipment of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others; 
Pharmacy packaging service; Moving and storage of 
goods, namely, food, flowers, groceries, pet food, 
pharmacy; Pizza delivery; Shipping and delivery 
services, namely, pickup, transportation, and delivery 
of packages and letters by various modes of 
transportation; all included in class 39

שירותי שרשרת אספקה ולוגיסטיקה ושירותי לוגיסטיקה 
הפוכה, דהיינו, אחסון, הובלה ומסירת מסמכים, חבילות, חומרי 
גלם, ומטענים אחרים  עבור אחרים באמצעות אוויר, רכבת, 

אונייה או משאית; שירותי אחסון, דהיינו, אחסון, הפצה, איסוף, 
אריזה לצורך משלוח של מסמכים, חבילות, חומרי גלם, 

ומטענים אחרים עבור אחרים; שירות אריזת מוצרי פרמה; 
העברה ואחסון של מוצרים, דהיינו, מזון, פרחים, מצרכי מזון, 
מזון לחיות מחמד, פרמצבטיקה; משלוח פיצה; שירותי משלוח 
והעברה, דהיינו, איסוף, הובלה, ומשלוח של חבילות ומכתבים 
באמצעים שונים של תחבורה; הנכללים כולם בסוג 39             
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 44 סוג: 44

Hair salon services; Providing on-site beauty 
services, namely, hair styling and make-up 
application services; Make-up application services; 
Services of a make-up artist; Massage therapy 
services; Medical services; Veterinary services; 
Beauty services, namely, nail care, manicures, 
pedicures and nail enhancements ; all included in 
class 44

שירותי מספרה; מתן שירותי יופי באתר ספציפי, דהיינו, עיצוב 
שיער ושירותי איפור; שירותי איפור; שירותים של אמן איפור; 
שירותי עיסוי; שירותים רפואיים; שירותים הווטרינריים; שירותי 
יופי, דהיינו, טיפוח ציפורניים, מניקור, פדיקור ובניית ציפורניים ; 
הנכללים כולם בסוג 44                                                     
                                                                                    

                                

כ"ד סיון תשע"ו - 29530/06/2016



 Owners

Name: GT GETTAXI LIMITED 

Address: 17 Gr. Xenopoulou St, Limassol, 3106, Cyprus

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

כ"ד סיון תשע"ו - 29630/06/2016



CCPI

Trade Mark No. 271125 מספר סימן

Application Date 31/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cavium, Inc.

Address: 2315 N. First Street, San Jose, California, 
95131, 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: 9 סוג: 9

Semiconductor chip interconnect for coherency; 
Interconnecting Multi-core RISC system on chip 
processors for data center and cloud applications; 
interconnect on chips for micro-server and server, 
Ethernet fabric, software defined networking and 
network function virtualization processes.       

מחברי שבבים מוליכים למחצה לקוהרנטיות; מערבות מחשב 
בעלות ליבות מרובות בעלי אוסף הוראות מצומצמות 

המאפשרות תדר עבודה גבוה והמצויים על מעבדי שבבים 
למרכזי מידע ויישומי ענן והמתחברות ביניהן; מחברים על 

שבבים למיקרו-שרתים ושרתים, בד אתרנט, הליכי 
וירטואליזציה באמצעות רישות ופעולות רשת מוגדרות תוכנה

כ"ד סיון תשע"ו - 29730/06/2016



CoreSight

Trade Mark No. 271312 מספר סימן

Application Date 04/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic data processing equipment; computer 
hardware; integrated circuits; system-on-chip 
devices; microprocessors; processors [central 
processing units]; chips [integrated circuits]; 
application specific integrated circuits; graphics 
processing units; semiconductor intellectual property 
cores; instruction set architectures; RISC-based 
instruction set architectures; processor-based 
devices; microcontrollers; electronic chips; data 
processors; interfaces for computers; printed circuit 
boards; electronic circuit boards; electronic data 
storage devices; electronic devices that send and 
receive data in a connected network; computer 
peripherals; computer memory hardware; computer 
hardware and software for controlling computer 
memory; computer hardware and software for 
controlling the interconnectivity of components in 
electronic data processing equipment, integrated 
circuits, micro controllers, system-on-chips, and 
printed circuit boards; computer hardware and 
software for controlling data between multiple 
processors [central processing units]; computer 
software; computer software used in and for use in 
the design, development, modelling, simulation, 
compiling, de-bugging, verification, construction and 
interfacing of electronic data processing equipment, 
integrated circuits, microprocessors, microprocessor 
cores, semiconductor intellectual property cores, 
processors [central processing units], macro cells, 
microcontrollers, bus interfaces and printed circuit 
boards; computer software used in, and for use in the 
design, development, modelling, simulation, 
compiling, de-bugging, verification, construction and 
interfacing of application software and operating 
system software to run on integrated circuit based 
devices; microprocessor design file software; 
electronic publications (downloadable or streamable) 
all relating to instruction set architectures, RISC-
based instruction set architectures, electronic data 
processing equipment, microprocessors, computer 
hardware, computer software, integrated circuit 
based devices, macro cells, microcontrollers, bus 
interfaces, printed circuit boards, electronic devices 
that send and receive data in a connected network; 
all included in class 9.

ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים; חומרת מחשב; מעגלים 
משולבים; מכשירי מערכת-על-שבב; מיקרו-מעבדים; מעבדים 
[יחידות עיבוד מרכזיות]; שבבים [מעגלים משולבים]; מעגלים 
משולבים ספציפיים ליישום; יחידות עיבוד גרפיקה; ליבות קניין 

רוחני מוליכות למחצה; ארכיטקטורות מערכת הוראות; 
ארכיטקטורות מערכת הוראות המבוססות על מחשב עם סט 

פקודות מצומצם; מכשירים המבוססים על מעבדים; 
מיקרו-בקרים; שבבים אלקטרוניים; מעבדי נתונים; ממשקים 
עבור מחשבים; לוחות מעגלים מודפסים; לוחות מעגלים 
אלקטרוניים; מכשירי אחסון נתונים אלקטרוניים; מכשירים 

אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים ברשת מחוברת; ציוד 
היקפי למחשב; חומרת זיכרון מחשב; חומרת ותוכנת מחשב 
לשליטה בזיכרון מחשב; חומרת ותוכנת מחשב עבור שליטה 
בקשרי גומלין של רכיבים בציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים, 
מעגלים משולבים, מיקרו-בקרים, מערכות-על-שבב, ולוחות 

מעגלים מודפסים; חומרת ותוכנת מחשב לשליטה בנתונים בין 
מעבדים מרובים [יחידות עיבוד מרכזיות]; תוכנת מחשב; תוכנת 
מחשב המשומשת ולשימוש בעיצוב, פיתוח, בניית מודלים, 

סימולציה, קומפילציה, ניפוי שגיאות, אימות, בנייה וממשק של 
ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים, מעגלים משולבים, 

מיקרו-מעבדים, ליבות מעבדים, ליבות קניין רוחני מוליכות 
למחצה, מעבדים [יחידות עיבוד מרכזיות], תאי מאקרו, 
מיקרו-בקרים, ממשקי אוטובוס ולוחות מעגלים מודפסים; 

תוכנת מחשב המשומשת ב, ולשימוש בעיצוב, פיתוח, בניית 
מודלים, סימולציה, קומפילציה, ניפוי שגיאות, אימות, בנייה 
וממשק של תוכנת יישום ותוכנת מערכת הפעלה להיות 

מופעלות על מכשירים המבוססים על מעגלים משולבים; תוכנת 
קובץ עיצוב מיקרו-מעבדים; פרסומים אלקטרוניים (הניתנים 
להורדה או לצפייה ישירה) הנוגעים כולם לארכיטקטורות 

מערכת הוראות, ארכיטקטורות מערכת הוראות המבוססות על 
מחשב עם סט פקודות מצומצם, ציוד לעיבוד נתונים 

אלקטרוניים, מיקרו-מעבדים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב, 
מכשירים המבוססים על מעגלים משולבים, תאי מאקרו, 
מיקרו-בקרים, ממשק אוטובוס, לוחות מעגלים מודפסים, 
מכשירים אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים ברשת 

מחוברת; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 16 סוג: 16

כ"ד סיון תשע"ו - 29830/06/2016



Printed materials all relating to electronic data 
processing equipment, computer hardware, computer 
software, integrated circuits, system-on-chip devices, 
microprocessors, processors [central processing 
units], chips [integrated circuits], application specific 
integrated circuits, graphics processing units, 
semiconductor intellectual property cores, instruction 
set architectures and RISC-based instruction set 
architectures; printed materials all relating to 
processor-based devices, microcontrollers, electronic 
chips, data processors, interfaces for computers, 
macro cells, bus interfaces, printed circuit boards, 
electronic circuit boards, electronic data storage 
devices, electronic devices that send and receive 
data in a connected network; instruction manuals 
relating to the design and development of electronic 
data processing equipment, computer hardware, 
computer software, integrated circuits, system-on-
chip devices, microprocessors, processors [central 
processing units], chips [integrated circuits], 
application specific integrated circuits, graphics 
processing units, semiconductor intellectual property 
cores, instruction set architectures and RISC-based 
instruction set architectures; instruction manuals 
relating to the design and development of processor-
based devices, microcontrollers, electronic chips, 
data processors, interfaces for computers, macro 
cells, bus interfaces, printed circuit boards, electronic 
circuit boards, electronic data storage devices, 
electronic devices that send and receive data in a 
connected network; user and development manuals 
all relating to the design and development of 
electronic data processing equipment, computer 
hardware, computer software, integrated circuits, 
system-on-chip devices, microprocessors, 
processors [central processing units], chips 
[integrated circuits], application specific integrated 
circuits, graphics processing units, semiconductor 
intellectual property cores, instruction set 
architectures and RISC-based instruction set 
architectures; user and development manuals all 
relating to the design and development of processor-
based devices, microcontrollers, electronic chips, 
data processors, interfaces for computers, macro 
cells, bus interfaces, printed circuit boards, electronic 
circuit boards, electronic data storage devices, 
electronic devices that send and receive data in a 
connected network; printed materials concerning the 
performance and technical characteristics of 
electronic data processing equipment, computer 
hardware, computer software, integrated circuits, 
system-on-chip devices, microprocessors, 
processors [central processing units], chips 
[integrated circuits], application specific integrated 
circuits, graphics processing units, semiconductor 
intellectual property cores, instruction set 
architectures and RISC-based instruction set 
architectures; printed materials concerning the 
performance and technical characteristics of 
processor-based devices, microcontrollers, electronic 
chips, data processors, interfaces for computers, 
macro cells, bus interfaces, printed circuit boards, 
electronic circuit boards, electronic data storage 
devices, electronic devices that send and receive 
data in a connected network; all included in class 16.

חומרים מודפסים הנוגעים כולם לציוד לעיבוד נתונים 
אלקטרוניים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב, מעגלים משולבים, 
מכשירי מערכת-על-שבב, מיקרו-מעבדים, מעבדים [יחידות 

עיבוד מרכזיות], שבבים [מעגלים משולבים], מעגלים משולבים 
ספציפיים ליישום; יחידות עיבוד גרפיקה, ליבות קניין רוחני 

מוליכות למחצה, ארכיטקטורות מערכת הוראות וארכיטקטורות 
מערכת הוראות המבוססות על מחשב עם סט פקודות מצומצם; 

חומרים מודפסים הנוגעים כולם למכשירים המבוססים על 
מעבדים, מיקרו-בקרים, שבבים אלקטרוניים, מעבדי נתונים, 
ממשקים למחשבים, תאי מאקרו, ממשקי אוטובוס, לוחות 

מעגלים מודפסים, לוחות מעגלים אלקטרוניים, מכשירי אחסון 
נתונים אלקטרוניים, מכשירים אלקטרוניים ששולחים ומקבלים 
נתונים ברשת מחוברת; חוברות הדרכה הנוגעות לעיצוב ופיתוח 
של ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים, חומרת מחשב, תוכנת 

מחשב, מעגלים משולבים, מכשירי מערכת-על-שבב, 
מיקרו-מעבדים, מעבדים [יחידות עיבוד מרכזיות], שבבים 

[מעגלים משולבים], מעגלים משולבים ספציפיים ליישום, יחידות 
עיבוד גרפיקה, ליבות קניין רוחני מוליכות למחצה, 

ארכיטקטורות מערכת הוראות וארכיטקטורות מערכת הוראות 
המבוססות על מחשב עם סט פקודות מצומצם; חוברות הדרכה 
הנוגעות לעיצוב ופיתוח של מכשירים המבוססים על מעבדים, 
מיקרו-בקרים, שבבים אלקטרוניים, מעבדי נתונים, ממשקים 
למחשבים, תאי מאקרו, ממשקי אוטובוס, לוחות מעגלים 

מודפסים, לוחות מעגלים אלקטרוניים, מכשירי אחסון נתונים 
דיגיטליים, מכשירים אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים 
ברשת מחוברת; מדריכים למשתמש ופיתוח הנוגעים כולם 
לעיצוב ופיתוח של ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים, חומרת 

מחשב, תוכנת מחשב, מעגלים משולבים, מכשירי 
מערכת-על-שבב, מיקרו-מעבדים, מעבדים [יחידות עיבוד 
מרכזיות], שבבים [מעגלים משולבים], מעגלים משולבים 
ספציפיים ליישום, יחידות עיבוד גרפיקה, ליבות קניין רוחני 

מוליכות למחצה, ארכיטקטורות מערכת הוראות וארכיטקטורות 
מערכת הוראות המבוססות על מחשב עם סט פקודות מצומצם; 
מדריכים למשתמש ופיתוח הנוגעים כולם לעיצוב ופיתוח של 
מכשירים המבוססים על מעבדים, מיקרו-בקרים, שבבים 

אלקטרוניים, מעבדי נתונים, ממשקים למחשבים, תאי מאקרו, 
ממשקי אוטובוס, לוחות מעגלים מודפסים, לוחות מעגלים 
אלקטרוניים, מכשירי אחסון נתונים אלקטרוניים, מכשירים 
אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים ברשת מחוברת; 

חומרים מודפסים הנוגעים למאפיינים ביצועיים וטכניים של ציוד 
לעיבוד נתונים אלקטרוניים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב, 
מעגלים משולבים, מכשירי מערכת-על-שבב, מיקרו-מעבדים, 
מעבדים [יחידות עיבוד מרכזיות], שבבים [מעגלים משולבים], 
מעגלים משולבים ספציפיים ליישום, יחידות עיבוד גרפיקה, 
ליבות קניין רוחני מוליכות למחצה, ארכיטקטורות מערכת 

הוראות וארכיטקטורות מערכת הוראות המבוססות על מחשב 
עם סט פקודות מצומצם; חומרים מודפסים הנוגעים למאפיינים 

ביצועיים וטכניים של מכשירים המבוססים על מעבדים, 
מיקרו-בקרים, שבבים אלקטרוניים, מעבדי נתונים, ממשקים 
עבור מחשבים, תאי מאקרו, ממשקי אוטובוס, לוחות מעגלים 
מודפסים, לוחות מעגלים אלקטרוניים, מכשירי אחסון נתונים 
אלקטרוניים, מכשירים אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים 
ברשת מחוברת; הנכללים כולם בסוג 16.                             
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Class: 42 סוג: 42

Design and creation of intellectual property and 
related rights; research, development, design, 
technical consultancy and technical support services, 
all relating to electronic data processing equipment, 
microprocessors, system-on-chip devices, 
processors [central processing units], chips 
[integrated circuits], application specific integrated 
circuits, graphics processing units, semiconductor 
intellectual property cores, instruction set 
architectures and RISC-based instruction set 
architectures; research, development, design, 
technical consultancy and technical support services, 
all relating to processor-based devices, integrated 
circuits, computer hardware, computer software, 
integrated circuit based devices, electronic devices 
that send and receive data in a connected network, 
microprocessor cores, macro cells, microcontrollers, 
bus interfaces and printed circuit boards; research, 
development, design, technical consultancy and 
technical support services, all relating to computer 
software; research, development, design, technical 
consultancy and technical support services, all 
relating to computer software used in and for use in 
the design, development, modelling, simulation, 
compiling, de-bugging, verification, construction and 
interfacing of electronic data processing equipment, 
integrated circuits, microprocessors, microprocessor 
cores, semiconductor intellectual property cores, 
processors [central processing units], macro cells, 
microcontrollers, bus interfaces and printed circuit 
boards; research, development, design, technical 
consultancy and technical support services, all 
relating to computer software used in and for use in 
the design, development, modelling, simulation, 
compiling, de-bugging, verification, construction and 
interfacing of application software and operating 
system software to run on integrated circuit based 
devices; all included in class 42.

עיצוב ויצירה של קניין רוחני וזכויות קשורות; שירותי מחקר, 
פיתוח, עיצוב, ייעוץ טכני ותמיכה טכנית, הנוגעים כולם לציוד 

עיבוד נתונים אלקטרוניים, מיקרו-מעבדים, מכשירי 
מערכת-על-שבב, מעבדים [יחידות עיבוד מרכזיות], שבבים 

[מעגלים משולבים], מעגלים משולבים ספציפיים ליישום, יחידות 
עיבוד גרפיקה, ליבות קניין רוחני מוליכות למחצה, 

ארכיטקטורות מערכת הוראות וארכיטקטורות מערכת הוראות 
המבוססות על מחשב עם סט פקודות מצומצם; שירותי מחקר, 

פיתוח, עיצוב, ייעוץ טכני ותמיכה טכנית, הנוגעים כולם 
למכשירים המבוססים על מעבדים, מעגלים משולבים, חומרת 

מחשב, תוכנת מחשב, מכשירים המבוססים על מעגלים 
משולבים, מכשירים אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים 

ברשת מחוברת, ליבות מיקרו-מעבדים, תאי מאקרו, 
מיקרו-בקרים, ממשקי אוטובוס ולוחות מעגלים מודפסים; 
שירותי מחקר, פיתוח, עיצוב, ייעוץ טכני ותמיכה טכנית, 

הנוגעים כולם לתוכנת מחשב; שירותי מחקר, פיתוח, עיצוב, 
ייעוץ טכני ותמיכה טכנית, הנוגעים כולם לתוכנת מחשב 

המשמשת ב ולשימוש בעיצוב, פיתוח, בניית מודלים, סימולציה, 
קומפילציה, ניפוי שגיאות, אימות, בנייה וממשק של ציוד לעיבוד 
נתונים אלקטרוניים, מעגלים משולבים, מיקרו-מעבדים, ליבות 
מיקרו-מעבדים, ליבות קניין רוחני מוליכות למחצה, מעבדים 
[יחידות עיבוד מרכזיות], תאי מאקרו, מיקרו-בקרים, ממשקי 
אוטובוס ולוחות מעגלים מודפסים; שירותי מחקר, פיתוח, 

עיצוב, ייעוץ טכני ותמיכה טכנית, הנוגעים כולם לתוכנת מחשב 
המשמשת ב ולשימוש בעיצוב, פיתוח, בניית מודלים, סימולציה, 
קומפילציה, ניפוי שגיאות, אימות, בנייה וממשק של תוכנת 
יישום ותוכנת מערכת הפעלה להיות מופעלות על מכשירים 

המבוססים על מעגלים משולבים; 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)
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CoreLink

Trade Mark No. 271313 מספר סימן

Application Date 04/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic data processing equipment; computer 
hardware; integrated circuits; system-on-chip 
devices; microprocessors; processors [central 
processing units]; chips [integrated circuits]; 
application specific integrated circuits; graphics 
processing units; semiconductor intellectual property 
cores; instruction set architectures; RISC-based 
instruction set architectures; processor-based 
devices; microcontrollers; electronic chips; data 
processors; interfaces for computers; printed circuit 
boards; electronic circuit boards; electronic data 
storage devices; electronic devices that send and 
receive data in a connected network; computer 
peripherals; computer memory hardware; computer 
hardware and software for controlling computer 
memory; computer hardware and software for 
controlling the interconnectivity of components in 
electronic data processing equipment, integrated 
circuits, micro controllers, system-on-chips, and 
printed circuit boards; computer hardware and 
software for controlling data between multiple 
processors [central processing units]; computer 
software; computer software used in and for use in 
the design, development, modelling, simulation, 
compiling, de-bugging, verification, construction and 
interfacing of electronic data processing equipment, 
integrated circuits, microprocessors, microprocessor 
cores, semiconductor intellectual property cores, 
processors [central processing units], macro cells, 
microcontrollers, bus interfaces and printed circuit 
boards; computer software used in, and for use in the 
design, development, modelling, simulation, 
compiling, de-bugging, verification, construction and 
interfacing of application software and operating 
system software to run on integrated circuit based 
devices; microprocessor design file software; 
electronic publications (downloadable or streamable) 
all relating to instruction set architectures, RISC-
based instruction set architectures, electronic data 
processing equipment, microprocessors, computer 
hardware, computer software, integrated circuit 
based devices, macro cells, microcontrollers, bus 
interfaces, printed circuit boards, electronic devices 
that send and receive data in a connected network; 
all included in class 9.

ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים; חומרת מחשב; מעגלים 
משולבים; מכשירי מערכת-על-שבב; מיקרו-מעבדים; מעבדים 
[יחידות עיבוד מרכזיות]; שבבים [מעגלים משולבים]; מעגלים 
משולבים ספציפיים ליישום; יחידות עיבוד גרפיקה; ליבות קניין 

רוחני מוליכות למחצה; ארכיטקטורות מערכת הוראות; 
ארכיטקטורות מערכת הוראות המבוססות על מחשב עם סט 

פקודות מצומצם; מכשירים המבוססים על מעבדים; 
מיקרו-בקרים; שבבים אלקטרוניים; מעבדי נתונים; ממשקים 
עבור מחשבים; לוחות מעגלים מודפסים; לוחות מעגלים 
אלקטרוניים; מכשירי אחסון נתונים אלקטרוניים; מכשירים 

אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים ברשת מחוברת; ציוד 
היקפי למחשב; חומרת זיכרון מחשב; חומרת ותוכנת מחשב 
לשליטה בזיכרון מחשב; חומרת ותוכנת מחשב עבור שליטה 
בקשרי גומלין של רכיבים בציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים, 
מעגלים משולבים, מיקרו-בקרים, מערכות-על-שבב, ולוחות 

מעגלים מודפסים; חומרת ותוכנת מחשב לשליטה בנתונים בין 
מעבדים מרובים [יחידות עיבוד מרכזיות]; תוכנת מחשב; תוכנת 
מחשב המשומשת ולשימוש בעיצוב, פיתוח, בניית מודלים, 

סימולציה, קומפילציה, ניפוי שגיאות, אימות, בנייה וממשק של 
ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים, מעגלים משולבים, 

מיקרו-מעבדים, ליבות מעבדים, ליבות קניין רוחני מוליכות 
למחצה, מעבדים [יחידות עיבוד מרכזיות], תאי מאקרו, 
מיקרו-בקרים, ממשקי אוטובוס ולוחות מעגלים מודפסים; 

תוכנת מחשב המשומשת ב, ולשימוש בעיצוב, פיתוח, בניית 
מודלים, סימולציה, קומפילציה, ניפוי שגיאות, אימות, בנייה 
וממשק של תוכנת יישום ותוכנת מערכת הפעלה להיות 

מופעלות על מכשירים המבוססים על מעגלים משולבים; תוכנת 
קובץ עיצוב מיקרו-מעבדים; פרסומים אלקטרוניים (הניתנים 
להורדה או לצפייה ישירה) הנוגעים כולם לארכיטקטורות 

מערכת הוראות, ארכיטקטורות מערכת הוראות המבוססות על 
מחשב עם סט פקודות מצומצם, ציוד לעיבוד נתונים 

אלקטרוניים, מיקרו-מעבדים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב, 
מכשירים המבוססים על מעגלים משולבים, תאי מאקרו, 
מיקרו-בקרים, ממשק אוטובוס, לוחות מעגלים מודפסים, 
מכשירים אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים ברשת 

מחוברת; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
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Printed materials all relating to electronic data 
processing equipment, computer hardware, computer 
software, integrated circuits, system-on-chip devices, 
microprocessors, processors [central processing 
units], chips [integrated circuits], application specific 
integrated circuits, graphics processing units, 
semiconductor intellectual property cores, instruction 
set architectures and RISC-based instruction set 
architectures; printed materials all relating to 
processor-based devices, microcontrollers, electronic 
chips, data processors, interfaces for computers, 
macro cells, bus interfaces, printed circuit boards, 
electronic circuit boards, electronic data storage 
devices, electronic devices that send and receive 
data in a connected network; instruction manuals 
relating to the design and development of electronic 
data processing equipment, computer hardware, 
computer software, integrated circuits, system-on-
chip devices, microprocessors, processors [central 
processing units], chips [integrated circuits], 
application specific integrated circuits, graphics 
processing units, semiconductor intellectual property 
cores, instruction set architectures and RISC-based 
instruction set architectures; instruction manuals 
relating to the design and development of processor-
based devices, microcontrollers, electronic chips, 
data processors, interfaces for computers, macro 
cells, bus interfaces, printed circuit boards, electronic 
circuit boards, electronic data storage devices, 
electronic devices that send and receive data in a 
connected network; user and development manuals 
all relating to the design and development of 
electronic data processing equipment, computer 
hardware, computer software, integrated circuits, 
system-on-chip devices, microprocessors, 
processors [central processing units], chips 
[integrated circuits], application specific integrated 
circuits, graphics processing units, semiconductor 
intellectual property cores, instruction set 
architectures and RISC-based instruction set 
architectures; user and development manuals all 
relating to the design and development of processor-
based devices, microcontrollers, electronic chips, 
data processors, interfaces for computers, macro 
cells, bus interfaces, printed circuit boards, electronic 
circuit boards, electronic data storage devices, 
electronic devices that send and receive data in a 
connected network; printed materials concerning the 
performance and technical characteristics of 
electronic data processing equipment, computer 
hardware, computer software, integrated circuits, 
system-on-chip devices, microprocessors, 
processors [central processing units], chips 
[integrated circuits], application specific integrated 
circuits, graphics processing units, semiconductor 
intellectual property cores, instruction set 
architectures and RISC-based instruction set 
architectures; printed materials concerning the 
performance and technical characteristics of 
processor-based devices, microcontrollers, electronic 
chips, data processors, interfaces for computers, 
macro cells, bus interfaces, printed circuit boards, 
electronic circuit boards, electronic data storage 
devices, electronic devices that send and receive 
data in a connected network; all included in class 16.

חומרים מודפסים הנוגעים כולם לציוד לעיבוד נתונים 
אלקטרוניים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב, מעגלים משולבים, 
מכשירי מערכת-על-שבב, מיקרו-מעבדים, מעבדים [יחידות 

עיבוד מרכזיות], שבבים [מעגלים משולבים], מעגלים משולבים 
ספציפיים ליישום; יחידות עיבוד גרפיקה, ליבות קניין רוחני 

מוליכות למחצה, ארכיטקטורות מערכת הוראות וארכיטקטורות 
מערכת הוראות המבוססות על מחשב עם סט פקודות מצומצם; 

חומרים מודפסים הנוגעים כולם למכשירים המבוססים על 
מעבדים, מיקרו-בקרים, שבבים אלקטרוניים, מעבדי נתונים, 
ממשקים למחשבים, תאי מאקרו, ממשקי אוטובוס, לוחות 

מעגלים מודפסים, לוחות מעגלים אלקטרוניים, מכשירי אחסון 
נתונים אלקטרוניים, מכשירים אלקטרוניים ששולחים ומקבלים 
נתונים ברשת מחוברת; חוברות הדרכה הנוגעות לעיצוב ופיתוח 
של ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים, חומרת מחשב, תוכנת 

מחשב, מעגלים משולבים, מכשירי מערכת-על-שבב, 
מיקרו-מעבדים, מעבדים [יחידות עיבוד מרכזיות], שבבים 

[מעגלים משולבים], מעגלים משולבים ספציפיים ליישום, יחידות 
עיבוד גרפיקה, ליבות קניין רוחני מוליכות למחצה, 

ארכיטקטורות מערכת הוראות וארכיטקטורות מערכת הוראות 
המבוססות על מחשב עם סט פקודות מצומצם; חוברות הדרכה 
הנוגעות לעיצוב ופיתוח של מכשירים המבוססים על מעבדים, 
מיקרו-בקרים, שבבים אלקטרוניים, מעבדי נתונים, ממשקים 
למחשבים, תאי מאקרו, ממשקי אוטובוס, לוחות מעגלים 

מודפסים, לוחות מעגלים אלקטרוניים, מכשירי אחסון נתונים 
דיגיטליים, מכשירים אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים 
ברשת מחוברת; מדריכים למשתמש ופיתוח הנוגעים כולם 
לעיצוב ופיתוח של ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים, חומרת 

מחשב, תוכנת מחשב, מעגלים משולבים, מכשירי 
מערכת-על-שבב, מיקרו-מעבדים, מעבדים [יחידות עיבוד 
מרכזיות], שבבים [מעגלים משולבים], מעגלים משולבים 
ספציפיים ליישום, יחידות עיבוד גרפיקה, ליבות קניין רוחני 

מוליכות למחצה, ארכיטקטורות מערכת הוראות וארכיטקטורות 
מערכת הוראות המבוססות על מחשב עם סט פקודות מצומצם; 
מדריכים למשתמש ופיתוח הנוגעים כולם לעיצוב ופיתוח של 
מכשירים המבוססים על מעבדים, מיקרו-בקרים, שבבים 

אלקטרוניים, מעבדי נתונים, ממשקים למחשבים, תאי מאקרו, 
ממשקי אוטובוס, לוחות מעגלים מודפסים, לוחות מעגלים 
אלקטרוניים, מכשירי אחסון נתונים אלקטרוניים, מכשירים 
אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים ברשת מחוברת; 

חומרים מודפסים הנוגעים למאפיינים ביצועיים וטכניים של ציוד 
לעיבוד נתונים אלקטרוניים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב, 
מעגלים משולבים, מכשירי מערכת-על-שבב, מיקרו-מעבדים, 
מעבדים [יחידות עיבוד מרכזיות], שבבים [מעגלים משולבים], 
מעגלים משולבים ספציפיים ליישום, יחידות עיבוד גרפיקה, 
ליבות קניין רוחני מוליכות למחצה, ארכיטקטורות מערכת 

הוראות וארכיטקטורות מערכת הוראות המבוססות על מחשב 
עם סט פקודות מצומצם; חומרים מודפסים הנוגעים למאפיינים 

ביצועיים וטכניים של מכשירים המבוססים על מעבדים, 
מיקרו-בקרים, שבבים אלקטרוניים, מעבדי נתונים, ממשקים 
עבור מחשבים, תאי מאקרו, ממשקי אוטובוס, לוחות מעגלים 
מודפסים, לוחות מעגלים אלקטרוניים, מכשירי אחסון נתונים 
אלקטרוניים, מכשירים אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים 
ברשת מחוברת; הנכללים כולם בסוג 16.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 30330/06/2016



Class: 42 סוג: 42

Design and creation of intellectual property and 
related rights; research, development, design, 
technical consultancy and technical support services, 
all relating to electronic data processing equipment, 
microprocessors, system-on-chip devices, 
processors [central processing units], chips 
[integrated circuits], application specific integrated 
circuits, graphics processing units, semiconductor 
intellectual property cores, instruction set 
architectures and RISC-based instruction set 
architectures; research, development, design, 
technical consultancy and technical support services, 
all relating to processor-based devices, integrated 
circuits, computer hardware, computer software, 
integrated circuit based devices, electronic devices 
that send and receive data in a connected network, 
microprocessor cores, macro cells, microcontrollers, 
bus interfaces and printed circuit boards; research, 
development, design, technical consultancy and 
technical support services, all relating to computer 
software; research, development, design, technical 
consultancy and technical support services, all 
relating to computer software used in and for use in 
the design, development, modelling, simulation, 
compiling, de-bugging, verification, construction and 
interfacing of electronic data processing equipment, 
integrated circuits, microprocessors, microprocessor 
cores, semiconductor intellectual property cores, 
processors [central processing units], macro cells, 
microcontrollers, bus interfaces and printed circuit 
boards; research, development, design, technical 
consultancy and technical support services, all 
relating to computer software used in and for use in 
the design, development, modelling, simulation, 
compiling, de-bugging, verification, construction and 
interfacing of application software and operating 
system software to run on integrated circuit based 
devices; all included in class 42.

עיצוב ויצירה של קניין רוחני וזכויות קשורות; שירותי מחקר, 
פיתוח, עיצוב, ייעוץ טכני ותמיכה טכנית, הנוגעים כולם לציוד 

עיבוד נתונים אלקטרוניים, מיקרו-מעבדים, מכשירי 
מערכת-על-שבב, מעבדים [יחידות עיבוד מרכזיות], שבבים 

[מעגלים משולבים], מעגלים משולבים ספציפיים ליישום, יחידות 
עיבוד גרפיקה, ליבות קניין רוחני מוליכות למחצה, 

ארכיטקטורות מערכת הוראות וארכיטקטורות מערכת הוראות 
המבוססות על מחשב עם סט פקודות מצומצם; שירותי מחקר, 

פיתוח, עיצוב, ייעוץ טכני ותמיכה טכנית, הנוגעים כולם 
למכשירים המבוססים על מעבדים, מעגלים משולבים, חומרת 

מחשב, תוכנת מחשב, מכשירים המבוססים על מעגלים 
משולבים, מכשירים אלקטרוניים ששולחים ומקבלים נתונים 

ברשת מחוברת, ליבות מיקרו-מעבדים, תאי מאקרו, 
מיקרו-בקרים, ממשקי אוטובוס ולוחות מעגלים מודפסים; 
שירותי מחקר, פיתוח, עיצוב, ייעוץ טכני ותמיכה טכנית, 

הנוגעים כולם לתוכנת מחשב; שירותי מחקר, פיתוח, עיצוב, 
ייעוץ טכני ותמיכה טכנית, הנוגעים כולם לתוכנת מחשב 

המשמשת ב ולשימוש בעיצוב, פיתוח, בניית מודלים, סימולציה, 
קומפילציה, ניפוי שגיאות, אימות, בנייה וממשק של ציוד לעיבוד 
נתונים אלקטרוניים, מעגלים משולבים, מיקרו-מעבדים, ליבות 
מיקרו-מעבדים, ליבות קניין רוחני מוליכות למחצה, מעבדים 
[יחידות עיבוד מרכזיות], תאי מאקרו, מיקרו-בקרים, ממשקי 
אוטובוס ולוחות מעגלים מודפסים; שירותי מחקר, פיתוח, 

עיצוב, ייעוץ טכני ותמיכה טכנית, הנוגעים כולם לתוכנת מחשב 
המשמשת ב ולשימוש בעיצוב, פיתוח, בניית מודלים, סימולציה, 
קומפילציה, ניפוי שגיאות, אימות, בנייה וממשק של תוכנת 
יישום ותוכנת מערכת הפעלה להיות מופעלות על מכשירים 

המבוססים על מעגלים משולבים; הנכללים כולם בסוג 42.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

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

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

European Union, 03/12/2014, No. 013070743 האיחוד האירופי, 03/12/2014, מספר 013070743

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 30430/06/2016



 Owners

Name: ARM Limited

Address: 110 Fulbourn Road, Cambridge, CB1 9NJ, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ד סיון תשע"ו - 30530/06/2016



ELIZABETH ARDEN SUPERSTART

Trade Mark No. 271342 מספר סימן

Application Date 06/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: FD MANAGEMENT, INC.

Address: 200 First Stamford Place, Stamford, CT 06902, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty serums; Non-medicated skin care 
preparation; all included in class 3.

סרומי יופי; תכשירים לטיפוח העור שאינם רפואיים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                   

כ"ד סיון תשע"ו - 30630/06/2016



CORTEFIEL

Trade Mark No. 271450 מספר סימן

Application Date 11/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: CORTEFIEL, S.A.

Address: Madrid, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services of products included in 
classes 3 and 25 in commerce and through internet, 
franchising services; advertising and business 
management of products in classes 3 and 25; 
business administration of products included in 
classes 3 and 25; office functions of products 
included in classes 3 and 25

שירותי קמעונאות וסיטונאות של מוצרים הכלולים בסוגים 3 ו־ 
25 במסחר ובאמצעות אינטרנט, שירותי זכיינות; פרסום וניהול 
עסקים של מוצרים הכלולים בסוגים 3 ו- 25; טיפול בעסקים של 
מוצרים הכלולים בסוגים 3 ו- 25 ; פעולות משרדיות של מוצרים 
הכלולים בסוגים 3 ו- 25.                                                    
                                                                                    

        

כ"ד סיון תשע"ו - 30730/06/2016



Trade Mark No. 271512 מספר סימן

Application Date 15/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Belmonti LTD שם: בלמונטי בע"מ

Address: gush etzion 7, Giva'at shmuel, 5403007, Israel כתובת : גוש עציון 7, גבעת שמואל, 5403007, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avramovich Bortz Law Office

Address: Zabotinski 7, Moshe Aviv f30, Ramat Gan, 
52520, Israel

שם: אברמוביץ בורץ - עורכי דין

כתובת : ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב קומה 30, רמת גן, 
52520, גוש דן, 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     
    

כ"ד סיון תשע"ו - 30830/06/2016



ROLLS-ROYCE

Trade Mark No. 271582 מספר סימן

Application Date 19/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fissionable material for nuclear energy; moderating 
materials for nuclear reactors; all included in class 
01.

חומר בר ביקוע לאנרגיה גרעינית; חומרים ממתנים 
לריאקטורים גרעיניים; הנכללים כולם בסוג 01.                       

                      

Class: 7 סוג: 7

Gas turbine engines, reciprocating engines and 
internal combustion engines for sea and air vehicles; 
stationary gas turbine engines for generating 
industrial power; power transmissions; line 
replaceable units for gas turbine and internal 
combustion engines for sea and air vehicles and for 
generating industrial power; reciprocating engines for 
use and application in land-based power generation; 
reciprocating engines for use and application in 
marine propulsion; reciprocating engines for use in 
driving a mechanical load; compressors; marine 
propulsion units; lifting and hoisting devices namely, 
windlasses for anchoring and mooring; bearings; 
mechanical seals [machines parts]; thrusters [marine 
propulsion apparatus]; winches and hoisting 
equipment; cranes; ship lifts; machine coupling and 
transmission components for use with the aforesaid 
goods; anchoring vessel for steering and control of 
winches and other lifting mechanisms; trawls; axial-
flow engine; electric power propulsion systems; 
machine tools; parts and fittings for the aforesaid 
goods; none of the aforesaid relating to motor cars or 
their parts and fittings; all included in class 07.

מנועי טורבינת גז; מנועים בוכנאיים ומנועי בעירה פנימית לכלי 
תחבורה ימיים ואוויריים; מנועי טורבינת גז נייחים לייצור חשמל 
תעשייתי; תמסורות חשמליות; יחידות הניתנות להחלפה על 
הקו עבור טורבינות גז ומנועי בעירה פנימית לכלי תחבורה 
ימיים ואוויריים לייצור חשמל תעשייתי; מנועים בוכנאיים 

לשימוש ויישום בייצור חשמל מבוסס-קרקע; מנועים בוכנאיים 
לשימוש ויישום בהנעה ימית; מנועים בוכנאיים לשימוש בהסעת 

משא מכני; מדחסים; יחידות הנעה ימיות; מכשירי הרמה 
והנפה, דהיינו, כננות עוגן לעגן ולקשירה; מיסבים; אטמים 
מכאניים [חלקי מכונות]; מדחפים [מתקן הנעה ימית]; כוננות 
וציוד הנפה; עגורנים; מעליות ספינה; מצמדי מכונות ורכיבי 
תמסורת לשימוש עם הטובין הנ"ל; כלי מעגן להיגוי ושליטה 
בכננות ומנגנוני הרמה אחרים; מכמורות; מנוע זרימה צירית; 
מערכות הנעה מונעות חשמל; כלי מכונות; חלקים ומתאמים 
לטובין הנ"ל; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות 
או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 07.                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ד סיון תשע"ו - 30930/06/2016



Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers; recording 
discs; data processing equipment; computers; 
computer application software and media content for 
mobile phones; computer software in relation to 
aerospace, marine and power generation; electrical 
controls; electrical connectors; ultrasonic inspection 
apparatus; electronic data processing equipment; 
signaling apparatus; electrical apparatus and 
instruments for inspection; computer software for 
shipboard systems; electric distribution consoles for 
steering and control of deck machinery on board 
ships; video monitors and screen display monitors for 
use with the abovementioned control consoles; 
computer software for use in steering and control 
systems for marine vehicles; computer processing 
equipment, namely, computer central processing 
units and computers; ships’ steering gear [automatic]; 
deck operating computer system for use in operating 
ships; launch and recovery system comprised of 
nautical apparatus for launching and recovering 
unmanned sea vessels; power electric systems; 
electric batteries; simulators; electric magnetic chip 
detector; computational fluid dynamics; sunglasses; 
calculators; computer peripherals including multi USB 
ports, computer mice, mouse mats, speakers, USB 
flash drives, power chargers, computer tablet cases; 
earphones; phone cases; DVDs; CDs; magnifying 
lenses; tape measures; glasses cases; reflective 
clothing for the prevention of accidents; all included 
in class 09. 

מתקן להקלטה, העברה או שיעתוק של צליל או תמונה; נושאי 
מידע מגנטי; דיסקים להקלטה; ציוד לעיבוד מידע; מחשבים; 
תוכנת אפליקציית מחשב ותוכן מדיה לטלפונים ניידים; תוכנת 
מחשב הקשורה לאוויר והחלל, ספנות וייצור חשמל; בקרים 

חשמליים; מחברים חשמליים; מתקן בקרה על-קולי; ציוד עיבוד 
מידע אלקטרוני; מתקני איתות; מתקנים ומכשירים להשגחה; 
תוכנת מחשב למערכות סיפון; קונסוליות הפצה חשמליות 
להיגוי ושליטה במכונות סיפון על סיפון האוניה; מוניטורים 

לווידאו ומוניטורים לתצוגת מסך לשימוש עם קונסוליות הבקרה 
הנ"ל; תוכנת מחשב לשימוש במערכות היגוי ושליטה לכלי 
תחבורה ימיים; ציוד עיבוד ממוחשב, דהיינו, יחידות עיבוד 

מרכזי ממוחשבות ומחשבים; מערכת הפעלת סיפון ממוחשבת 
לשימוש בהפעלת ספינות; מערכת שיגור והחזרה; מערכות 

שיגור וחילוץ הכוללת מתקני ניווט ימיים עבור שיגור וחילוץ כלי 
שייט בלתי מאוישים; סוללות חשמליות; סימולטורים; גלאי 
שבבים מגנטיים חשמלי; דינמיקת זורמים חישובית; משקפי 

שמש; מחשבונים; ציוד היקפי למחשבים הכולל ממשקי יו.אס.בי 
מרובים, עכברי מחשב, תחתיות לעכבר, רמקולים, כונני פלאש 
יו.אס.בי, מטעני חשמל, קופסאות למחשבי טאבלט; אזניות; 
קופסאות לטלפונים; די.וי.די; דיסקים; עדשות מגדילות; סרטי 

מדידה; קופסאות למשקפיים; ביגוד מחזיר אור למניעת תאונות; 
הנכללים כולם בסוג 09.                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 11 סוג: 11

Torches; book lights; igniters; nuclear reactors; 
nuclear cogeneration plants; atomic piles and power 
plants, nuclear generators and parts for the aforesaid 
goods; installations for processing nuclear fuel and 
nuclear moderating material; water jets; all included 
in class 11.

פנסים; אורות קריאה; מצתים; ריאקטורים גרעיניים; ציוד 
קוגרנציה גרעיני; סוללות אטומיות וציוד חשמל, גנרטורים 

גרעיניים וחלקים עבור הטובים הנ"ל; התקנות עבור עיבוד דלק 
גרעיני וחומר ממתן גרעיניות; מנועי סילון ימיים; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                        

                        

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, vessels and apparatus for locomotion by 
sea and air and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; submarines; rudders; stabilisers for reducing 
the motion of ships; gearboxes; marine propellers; 
propeller rudder system; locomotives; railcars; rail 
vehicles; none of the aforesaid relating to motor cars 
or their parts and fittings; ships’ steering gear 
[automatic]; all included in class 12.

כלי תחבורה, כלי שיט ומתקנים לתנועה בים ובאוויר וחלקים 
ומתאמים עבור כל הטובין הנ"ל; צוללות; הגאים; ציוד היגוי של 
ספינות; מייצבים להפחתת תנועה של ספינות; תיבת הילוכים; 
מדחפים ימיים; מערכת הגה מדחף; קטרים; קרונות; כלי 

תחבורה לפסי-רכבת; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות 
ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; ציוד היגוי הספינה [אוטומטי]; 
הנכללים כולם בסוג 12.                                                    

                                                                          

Class: 14 סוג: 14

Clocks and watches; statuettes; ornaments; jewellery 
boxes; jewellery including tie pins, tie clips, lapel 
pins, badges, charms, chains, earrings, brooches, 
rings, pendants, pins, keyrings, coins and cufflinks all 
made of precious metal or coated therewith; all 
included in class 14. 

שעונים ושעוני-יד; פסלונים; קישוטים; קופסות תכשיטים; 
תכשיטים הכוללים סיכות לעניבה, מהדקי עניבה, סיכות לדש 
הבגד, תגים, קמעות, שרשראות, עגילים, מכבנות, טבעות, 
תליונים, סיכות, מחזיקי מפתחות, מטבעות וחפתים העשויים 
כולם או מכוסים במתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.           

                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 31030/06/2016



Class: 16 סוג: 16

Pen sets and pencil sets all sold complete; pencils; 
blotters for use on desks; letter openers; note pads 
and refills; paperweights; pens; rulers; atlases; 
posters; books and pictures; binders; framed prints 
and pictures; photo prints; printed matter; printed 
publications; instruction manuals; technical drawings; 
paper and paper products; computer printouts; gift 
bags; money clips; erasers; desk calendars; diaries 
made of leather, desk notepads, passport holders all 
made of leather; none of the aforesaid relating to 
motor cars or their parts and fittings; all included in 
class 16.

סט עטים וסט עפרונות הנמכרים בשלמותם; עפרונות; מספגים 
לשימוש על שולחנות; פותחי מכתבים; פנקסים ומילויים; 
משקולות נייר; עטים; סרגלים; אטלסים; פוסטרים; ספרים 

ותמונות; כורכנים; הדפסים ותמונות במסגרת; הדפסי תמונות; 
חומר מודפס; פרסומים מודפסים; מדריכי הוראות; שרטוטים 
טכניים; נייר ומוצרי נייר; הדפסי מחשב; שקיות מתנה; מהדקי 

כסף; מחקים; לוחות שנה שולחניים; יומנים עשויים עור, 
פנקסים שולחניים, מחזיקי דרכון כולם עשויים עור; אף לא אחד 
מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                                          

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, covers therefor; walking sticks; travel 
bags; travel sets; sports holdalls; game bags; pocket 
wallets made of leather; key cases; straps for 
luggage; business card cases; luggage tags; bags; 
all included in class 18. 

מטריות, כיסויים עבורן; מקלות הליכה; תיקי מסע; סט מסע; 
תרמילי ספורט; תיקי משחק; ארנקי כיס עשויים עור; קופסות 
למפתחות; רצועות למטען; קופסאות לכרטיסי ביקור; תגיות 

למטען; תיקים; הנכללים כולם בסוג 18.                               
                                  

Class: 21 סוג: 21

Chamois leather; dusters; cool bags; dishes; 
coasters; tankards; hip flasks; water bottles; mugs, 
tea cups, tea sets, demitasse sets; corkscrews; 
decanter; ice bucket; wine stopper; wine carriers; 
powder compacts and cosmetic containers; drinking 
glasses; lunch boxes; bowls; all included in class 21.

עור יעלים; מטליות אבק; צידניות; כלי שולחן; תחתיות לכוס; 
כוסות בירה; היפ פלאסק; בקבוקי מים; ספלים, ספלי תה, סט 
תה, סט ספלונים; חולצי פקקים; בקבוקי יין; דלי קרח; עוצר יין; 
מנשאי יין; פודרה דחוסה ומיכלים קוסמטיים; כוסות שתייה; 

קופסאות אוכל; קערות; הנכללים כולם בסוג 21.                     
                                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing including anoraks, hats, t-shirts, sweatshirts, 
belts, braces, gilets, jackets, cagoules, boiler suits, 
overalls, aprons, scarves, cravats, gloves, ties, 
clothes for cycling, bibs, cummerbund; all included in 
class 25.

ביגוד כולל אנוראקים, כובעים, חולצות טי, מיזעים, חגורות, 
ביריות, חזיות לגברים, ג'קטים, מעילי גשם, אובראולים, 
סרבלים, סינרים, צעיפים, מטפחות, כפפות, עניבות, ביגוד 

לרכיבה על אופניים, סינרים, אבנטים; הנכללים כולם בסוג 25.  
                       

Class: 26 סוג: 26

Badges for wear, none being of precious metals or 
coated therewith; lanyards; clasps for handbags; all 
included in class 26.

תגים ללבישה, אף לא אחד מהם ממתכת יקרה או מכוסה בה; 
חבלים קצרים; מהדקים לתיקי-יד; הנכללים כולם בסוג 26.       

                                      

Class: 28 סוג: 28

Golf ball carriers; golf club covers (not of leather); 
cricket bags; golf balls; golf clubs; golf tees; puzzles; 
balloons; divot tools; playing cards; jigsaw puzzles; 
all included in class 28.

מנשאי כדורי גולף; כיסויי אלות גולף (לא מעור); תיקי קריקט; 
כדורי גולף; אלות גולף; יתדות גולף; פאזלים; בלונים; כלים 
לתיקון דשא לגולף; קלפי משחק; משחקי הרכבה; הנכללים 

כולם בסוג 28.                               

Class: 36 סוג: 36

Insurance services; financial services relating to aero, 
marine and energy sectors; none of the aforesaid 
relating to motor cars or their parts and fittings; all 
included in class 36.

שירותי ביטוח; שירותים פיננסיים  המתייחסים לתחומי אוויר, 
ים ואנרגיה; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות 
או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 36.                     
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Class: 37 סוג: 37

Repair, maintenance and installation services relating 
to engines and ships and their parts and fittings; 
construction, repair, maintenance, installation and 
decommissioning services in relation to nuclear 
reactors, nuclear installations, nuclear generators, 
nuclear cogeneration plants, atomic piles, nuclear 
power plants, nuclear processing installations and 
their constituent parts and components; computer 
hardware apparatus installation, maintenance and 
repair; none of the aforesaid relating to motor cars or 
their parts and fittings; all included in class 37.

שירותי תיקון, אחזקה והתקנה המתייחסים למנועים וספינות 
וחלקיהם ומתאמיהם; שירותי בנייה, תיקון, אחזקה, התקנה 
והוצאה מכלל שימוש המתייחסים לריאקטורים גרעיניים, 

התקנות גרעיניות, גנרטורים גרעיניים, ציוד קוגנרציה גרעיני, 
סוללות גרעיניות, ציוד כח גרעינית, התקנות עיבוד גרעיניות 
והחלקים והרכיבים המרכיבים אותם; התקנה, אחזקה ותיקון 
של התקני חומרת מחשב; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים 

למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                .37
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 39 סוג: 39

Leasing of engines and components; packaging 
services; storage; storage services; transportation of 
goods; none of the aforesaid relating to motor cars or 
their parts and fittings; all included in class 39.  

השכרה של מנועים ורכיבים; שירותי אריזה; אחסון; שירותי 
אחסון; הובלה של טובין; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים 

למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .39

                

Class: 40 סוג: 40

Processing of materials; finishing services; treatment 
of nuclear power stations; none of the aforesaid 
relating to motor cars or their parts and fittings; all 
included in class 40.

עיבוד חומרים; שירותי גימור; טיפול בתחנות כוח גרעיניות; אף 
לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות או חלקיהם 

ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 40.                                   
                                                    

Class: 41 סוג: 41

Education and training services relating to the 
maintenance, servicing, repair and operation of 
engines, marine vehicles, nuclear engineering 
products and facilities and related software and parts 
thereof; training provided through simulators; 
providing online electronic publications; none of the 
aforesaid relating to motor cars or their parts and 
fittings; all included in class 41. 

שירותי חינוך והכשרה המתייחסים לאחזקה, שירות, תיקון 
ותפעול של מנועים, כלי תחבורה ימיים, מוצרים ומתקנים של 
הנדסה גרעינית ותוכנה קשורה וחלקים עבורם; הכשרה 

המוענקת באמצעות סימולטורים; אספקת פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות או 

חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 41.                         
                                                                                    

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Technical consultancy services relating to engines; 
monitoring and analysis of engines and engine 
operation; ship design; ship and marine technology 
consultancy services; software consultancy services; 
nuclear engineering consultancy services; research 
services; design and development of nuclear power 
stations; design and development of computer 
software and hardware; none of the aforesaid relating 
to motor cars or their parts and fittings; all included in 
class 42.

שירותי ייעוץ טכני המתייחסים למנועים; ניטור וניתוח של 
מנועים ותפעול מנועים; תכנון ספינות; שירותי ייעוץ טכנולוגיית 

ימית וספינות; שירותי ייעוץ תוכנה; שירותי ייעוץ הנדסה 
גרעינית; שירותי מחקר; תכנון ופיתוח של תחנות כוח גרעיניות; 
תכנון ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; אף לא אחד מהנ"ל 

מתייחסים למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                
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 Owners

Name: ROLLS-ROYCE PLC

Address: 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל
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Trade Mark No. 271583 מספר סימן

Application Date 19/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fissionable material for nuclear energy; moderating 
materials for nuclear reactors; all included in class 
01.

חומר בר ביקוע לאנרגיה גרעינית; חומרים ממתנים 
לריאקטורים גרעיניים; הנכללים כולם בסוג 01.                       

                      

Class: 7 סוג: 7

Gas turbine engines, reciprocating engines and 
internal combustion engines for sea and air vehicles; 
stationary gas turbine engines for generating 
industrial power; power transmissions; line 
replaceable units for gas turbine and internal 
combustion engines for sea and air vehicles and for 
generating industrial power; reciprocating engines for 
use and application in land-based power generation; 
reciprocating engines for use and application in 
marine propulsion; reciprocating engines for use in 
driving a mechanical load; compressors; marine 
propulsion units; lifting and hoisting devices namely, 
windlasses for anchoring and mooring; bearings; 
mechanical seals [machines parts]; thrusters [marine 
propulsion apparatus]; winches and hoisting 
equipment; cranes; ship lifts; machine coupling and 
transmission components for use with the aforesaid 
goods; anchoring vessel for steering and control of 
winches and other lifting mechanisms; trawls; axial-
flow engine; electric power propulsion systems; 
machine tools; parts and fittings for the aforesaid 
goods; none of the aforesaid relating to motor cars or 
their parts and fittings; all included in class 07.

מנועי טורבינת גז; מנועים בוכנאיים ומנועי בעירה פנימית לכלי 
תחבורה ימיים ואוויריים; מנועי טורבינת גז נייחים לייצור חשמל 
תעשייתי; תמסורות חשמליות; יחידות הניתנות להחלפה על 
הקו עבור טורבינות גז ומנועי בעירה פנימית לכלי תחבורה 
ימיים ואוויריים לייצור חשמל תעשייתי; מנועים בוכנאיים 

לשימוש ויישום בייצור חשמל מבוסס-קרקע; מנועים בוכנאיים 
לשימוש ויישום בהנעה ימית; מנועים בוכנאיים לשימוש בהסעת 

משא מכני; מדחסים; יחידות הנעה ימיות; מכשירי הרמה 
והנפה, דהיינו, כננות עוגן לעגן ולקשירה; מיסבים; אטמים 
מכאניים [חלקי מכונות]; מדחפים [מתקן הנעה ימית]; כוננות 
וציוד הנפה; עגורנים; מעליות ספינה; מצמדי מכונות ורכיבי 
תמסורת לשימוש עם הטובין הנ"ל; כלי מעגן להיגוי ושליטה 
בכננות ומנגנוני הרמה אחרים; מכמורות; מנוע זרימה צירית; 
מערכות הנעה מונעות חשמל; כלי מכונות; חלקים ומתאמים 
לטובין הנ"ל; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות 
או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 07.                     
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Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers; recording 
discs; data processing equipment; computers; 
computer application software and media content for 
mobile phones; computer software in relation to 
aerospace, marine and power generation; electrical 
controls; electrical connectors; ultrasonic inspection 
apparatus; electronic data processing equipment; 
signaling apparatus; electrical apparatus and 
instruments for inspection; computer software for 
shipboard systems; electric distribution consoles for 
steering and control of deck machinery on board 
ships; video monitors and screen display monitors for 
use with the abovementioned control consoles; 
computer software for use in steering and control 
systems for marine vehicles; computer processing 
equipment, namely, computer central processing 
units and computers; ships’ steering gear [automatic]; 
deck operating computer system for use in operating 
ships; launch and recovery system comprised of 
nautical apparatus for launching and recovering 
unmanned sea vessels; power electric systems; 
electric batteries; simulators; electric magnetic chip 
detector; computational fluid dynamics; sunglasses; 
calculators; computer peripherals including multi USB 
ports, computer mice, mouse mats, speakers, USB 
flash drives, power chargers, computer tablet cases; 
earphones; phone cases; DVDs; CDs; magnifying 
lenses; tape measures; glasses cases; reflective 
clothing for the prevention of accidents; all included 
in class 09.

מתקן להקלטה, העברה או שיעתוק של צליל או תמונה; נושאי 
מידע מגנטי; דיסקים להקלטה; ציוד לעיבוד מידע; מחשבים; 
תוכנת אפליקציית מחשב ותוכן מדיה לטלפונים ניידים; תוכנת 
מחשב הקשורה לאוויר והחלל, ספנות וייצור חשמל; בקרים 

חשמליים; מחברים חשמליים; מתקן בקרה על-קולי; ציוד עיבוד 
מידע אלקטרוני; מתקני איתות; מתקנים ומכשירים להשגחה; 
תוכנת מחשב למערכות סיפון; קונסוליות הפצה חשמליות 
להיגוי ושליטה במכונות סיפון על סיפון האוניה; מוניטורים 

לווידאו ומוניטורים לתצוגת מסך לשימוש עם קונסוליות הבקרה 
הנ"ל; תוכנת מחשב לשימוש במערכות היגוי ושליטה לכלי 
תחבורה ימיים; ציוד עיבוד ממוחשב, דהיינו, יחידות עיבוד 

מרכזי ממוחשבות ומחשבים; מערכת הפעלת סיפון ממוחשבת 
לשימוש בהפעלת ספינות; מערכת שיגור והחזרה; מערכות 

שיגור וחילוץ הכוללת מתקני ניווט ימיים עבור שיגור וחילוץ כלי 
שייט בלתי מאוישים; סוללות חשמליות; סימולטורים; גלאי 
שבבים מגנטיים חשמלי; דינמיקת זורמים חישובית; משקפי 

שמש; מחשבונים; ציוד היקפי למחשבים הכולל ממשקי יו.אס.בי 
מרובים, עכברי מחשב, תחתיות לעכבר, רמקולים, כונני פלאש 
יו.אס.בי, מטעני חשמל, קופסאות למחשבי טאבלט; אזניות; 
קופסאות לטלפונים; די.וי.די; דיסקים; עדשות מגדילות; סרטי 

מדידה; קופסאות למשקפיים; ביגוד מחזיר אור למניעת תאונות; 
הנכללים כולם בסוג 09.                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 11 סוג: 11

Torches; book lights; igniters; nuclear reactors; 
nuclear cogeneration plants; atomic piles and power 
plants, nuclear generators and parts for the aforesaid 
goods; installations for processing nuclear fuel and 
nuclear moderating material; water jets; all included 
in class 11.

פנסים; אורות קריאה; מצתים; ריאקטורים גרעיניים; ציוד 
קוגרנציה גרעיני; סוללות אטומיות וציוד חשמל, גנרטורים 

גרעיניים וחלקים עבור הטובים הנ"ל; התקנות עבור עיבוד דלק 
גרעיני וחומר ממתן גרעיניות; מנועי סילון ימיים; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                        

                        

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, vessels and apparatus for locomotion by 
sea and air and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; submarines; rudders; stabilisers for reducing 
the motion of ships; gearboxes; marine propellers; 
propeller rudder system; locomotives; railcars; rail 
vehicles; none of the aforesaid relating to motor cars 
or their parts and fittings; ships’ steering gear 
[automatic]; all included in class 12.

כלי תחבורה, כלי שיט ומתקנים לתנועה בים ובאוויר וחלקים 
ומתאמים עבור כל הטובין הנ"ל; צוללות; הגאים; ציוד היגוי של 
ספינות; מייצבים להפחתת תנועה של ספינות; תיבת הילוכים; 
מדחפים ימיים; מערכת הגה מדחף; קטרים; קרונות; כלי 

תחבורה לפסי-רכבת; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות 
ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; ציוד היגוי הספינה [אוטומטי]; 
הנכללים כולם בסוג 12.                                                    

                                                                          

Class: 14 סוג: 14

Clocks and watches; statuettes; ornaments; jewellery 
boxes; jewellery including tie pins, tie clips, lapel 
pins, badges, charms, chains, earrings, brooches, 
rings, pendants, pins, keyrings, coins and cufflinks all 
made of precious metal or coated therewith; all 
included in class 14. 

שעונים ושעוני-יד; פסלונים; קישוטים; קופסות תכשיטים; 
תכשיטים הכוללים סיכות לעניבה, מהדקי עניבה, סיכות לדש 
הבגד, תגים, קמעות, שרשראות, עגילים, מכבנות, טבעות, 
תליונים, סיכות, מחזיקי מפתחות, מטבעות וחפתים העשויים 
כולם או מכוסים במתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.           
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Class: 16 סוג: 16

Pen sets and pencil sets all sold complete; pencils; 
blotters for use on desks; letter openers; note pads 
and refills; paperweights; pens; rulers; atlases; 
posters; books and pictures; binders; framed prints 
and pictures; photo prints; printed matter; printed 
publications; instruction manuals; technical drawings; 
paper and paper products; computer printouts; gift 
bags; money clips; erasers; desk calendars; diaries 
made of leather, desk notepads, passport holders all 
made of leather; none of the aforesaid relating to 
motor cars or their parts and fittings; all included in 
class 16.

סט עטים וסט עפרונות הנמכרים בשלמותם; עפרונות; מספגים 
לשימוש על שולחנות; פותחי מכתבים; פנקסים ומילויים; 
משקולות נייר; עטים; סרגלים; אטלסים; פוסטרים; ספרים 

ותמונות; כורכנים; הדפסים ותמונות במסגרת; הדפסי תמונות; 
חומר מודפס; פרסומים מודפסים; מדריכי הוראות; שרטוטים 
טכניים; נייר ומוצרי נייר; הדפסי מחשב; שקיות מתנה; מהדקי 

כסף; מחקים; לוחות שנה שולחניים; יומנים עשויים עור, 
פנקסים שולחניים, מחזיקי דרכון כולם עשויים עור; אף לא אחד 
מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                                          

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, covers therefor; walking sticks; travel 
bags; travel sets; sports holdalls; game bags; pocket 
wallets made of leather; key cases; straps for 
luggage; business card cases; luggage tags; bags; 
all included in class 18. 

מטריות, כיסויים עבורן; מקלות הליכה; תיקי מסע; סט מסע; 
תרמילי ספורט; תיקי משחק; ארנקי כיס עשויים עור; קופסות 
למפתחות; רצועות למטען; קופסאות לכרטיסי ביקור; תגיות 

למטען; תיקים; הנכללים כולם בסוג 18.                               
                                  

Class: 21 סוג: 21

Chamois leather; dusters; cool bags; dishes; 
coasters; tankards; hip flasks; water bottles; mugs, 
tea cups, tea sets, demitasse sets; corkscrews; 
decanter; ice bucket; wine stopper; wine carriers; 
powder compacts and cosmetic containers; drinking 
glasses; lunch boxes; bowls; all included in class 21.

עור יעלים; מטליות אבק; צידניות; כלי שולחן; תחתיות לכוס; 
כוסות בירה; היפ פלאסק; בקבוקי מים; ספלים, ספלי תה, סט 
תה, סט ספלונים; חולצי פקקים; בקבוקי יין; דלי קרח; עוצר יין; 
מנשאי יין; פודרה דחוסה ומיכלים קוסמטיים; כוסות שתייה; 

קופסאות אוכל; קערות; הנכללים כולם בסוג 21.                     
                                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing including anoraks, hats, t-shirts, sweatshirts, 
belts, braces, gilets, jackets, cagoules, boiler suits, 
overalls, aprons, scarves, cravats, gloves, ties, 
clothes for cycling, bibs, cummerbund; all included in 
class 25.

ביגוד כולל אנוראקים, כובעים, חולצות טי, מיזעים, חגורות, 
ביריות, חזיות לגברים, ג'קטים, מעילי גשם, אובראולים, 
סרבלים, סינרים, צעיפים, מטפחות, כפפות, עניבות, ביגוד 

לרכיבה על אופניים, סינרים, אבנטים; הנכללים כולם בסוג 25.  
                   

Class: 26 סוג: 26

Badges for wear, none being of precious metals or 
coated therewith; lanyards; clasps for handbags; all 
included in class 26.

תגים ללבישה, אף לא אחד מהם ממתכת יקרה או מכוסה בה; 
חבלים קצרים; מהדקים לתיקי-יד; הנכללים כולם בסוג 26.       

                                      

Class: 28 סוג: 28

Golf ball carriers; golf club covers (not of leather); 
cricket bags; golf balls; golf clubs; golf tees; puzzles; 
balloons; divot tools; playing cards; jigsaw puzzles; 
all included in class 28.

מנשאי כדורי גולף; כיסויי אלות גולף (לא מעור); תיקי קריקט; 
כדורי גולף; אלות גולף; יתדות גולף; פאזלים; בלונים; כלים 
לתיקון דשא לגולף; קלפי משחק; משחקי הרכבה; הנכללים 

כולם בסוג 28.                               

Class: 36 סוג: 36

Insurance services; financial services relating to aero, 
marine and energy sectors; none of the aforesaid 
relating to motor cars or their parts and fittings; all 
included in class 36.

שירותי ביטוח; שירותים פיננסיים  המתייחסים לתחומי אוויר, 
ים ואנרגיה; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות 
או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 36.                     
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Class: 37 סוג: 37

Repair, maintenance and installation services relating 
to engines and ships and their parts and fittings; 
construction, repair, maintenance, installation and 
decommissioning services in relation to nuclear 
reactors, nuclear installations, nuclear generators, 
nuclear cogeneration plants, atomic piles, nuclear 
power plants, nuclear processing installations and 
their constituent parts and components; computer 
hardware apparatus installation, maintenance and 
repair; none of the aforesaid relating to motor cars or 
their parts and fittings; all included in class 37.

שירותי תיקון, אחזקה והתקנה המתייחסים למנועים וספינות 
וחלקיהם ומתאמיהם; שירותי בנייה, תיקון, אחזקה, התקנה 
והוצאה מכלל שימוש המתייחסים לריאקטורים גרעיניים, 

התקנות גרעיניות, גנרטורים גרעיניים, ציוד קוגנרציה גרעיני, 
סוללות גרעיניות, ציוד כח גרעינית, התקנות עיבוד גרעיניות 
והחלקים והרכיבים המרכיבים אותם; התקנה, אחזקה ותיקון 
של התקני חומרת מחשב; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים 

למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                .37
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 39 סוג: 39

Leasing of engines and components; packaging 
services; storage; storage services; transportation of 
goods; none of the aforesaid relating to motor cars or 
their parts and fittings; all included in class 39.  

השכרה של מנועים ורכיבים; שירותי אריזה; אחסון; שירותי 
אחסון; הובלה של טובין; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים 

למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .39

                        

Class: 40 סוג: 40

Processing of materials; finishing services; treatment 
of nuclear power stations; none of the aforesaid 
relating to motor cars or their parts and fittings; all 
included in class 40.

עיבוד חומרים; שירותי גימור; טיפול בתחנות כוח גרעיניות; אף 
לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות או חלקיהם 

ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 40.                                   
                                                    

Class: 41 סוג: 41

Education and training services relating to the 
maintenance, servicing, repair and operation of 
engines, marine vehicles, nuclear engineering 
products and facilities and related software and parts 
thereof; training provided through simulators; 
providing online electronic publications; none of the 
aforesaid relating to motor cars or their parts and 
fittings; all included in class 41. 

שירותי חינוך והכשרה המתייחסים לאחזקה, שירות, תיקון 
ותפעול של מנועים, כלי תחבורה ימיים, מוצרים ומתקנים של 
הנדסה גרעינית ותוכנה קשורה וחלקים עבורם; הכשרה 

המוענקת באמצעות סימולטורים; אספקת פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות או 

חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 41.                         
                                                                                    

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Technical consultancy services relating to engines; 
monitoring and analysis of engines and engine 
operation; ship design; ship and marine technology 
consultancy services; software consultancy services; 
nuclear engineering consultancy services; research 
services; design and development of nuclear power 
stations; design and development of computer 
software and hardware; none of the aforesaid relating 
to motor cars or their parts and fittings; all included in 
class 42.

שירותי ייעוץ טכני המתייחסים למנועים; ניטור וניתוח של 
מנועים ותפעול מנועים; תכנון ספינות; שירותי ייעוץ טכנולוגיית 

ימית וספינות; שירותי ייעוץ תוכנה; שירותי ייעוץ הנדסה 
גרעינית; שירותי מחקר; תכנון ופיתוח של תחנות כוח גרעיניות; 
תכנון ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; אף לא אחד מהנ"ל 

מתייחסים למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                
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 Owners

Name: ROLLS-ROYCE PLC

Address: 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

כ"ד סיון תשע"ו - 31830/06/2016



Trade Mark No. 271584 מספר סימן

Application Date 19/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fissionable material for nuclear energy; moderating 
materials for nuclear reactors; all included in class 
01.

חומר בר ביקוע לאנרגיה גרעינית; חומרים ממתנים 
לריאקטורים גרעיניים; הנכללים כולם בסוג 01.                       

                      

Class: 7 סוג: 7

Gas turbine engines, reciprocating engines and 
internal combustion engines for sea and air vehicles; 
stationary gas turbine engines for generating 
industrial power; power transmissions; line 
replaceable units for gas turbine and internal 
combustion engines for sea and air vehicles and for 
generating industrial power; reciprocating engines for 
use and application in land-based power generation; 
reciprocating engines for use and application in 
marine propulsion; reciprocating engines for use in 
driving a mechanical load; compressors; marine 
propulsion units; lifting and hoisting devices namely, 
windlasses for anchoring and mooring; bearings; 
mechanical seals [machines parts]; thrusters [marine 
propulsion apparatus];  winches and hoisting 
equipment; cranes; ship lifts; machine coupling and 
transmission components for use with the aforesaid 
goods; anchoring vessel for steering and control of 
winches and other lifting mechanisms; trawls; axial-
flow engine; electric power propulsion systems; 
machine tools; parts and fittings for the aforesaid 
goods; none of the aforesaid relating to motor cars or 
their parts and fittings; all included in class 07.

מנועי טורבינת גז; מנועים בוכנאיים ומנועי בעירה פנימית לכלי 
תחבורה ימיים ואוויריים; מנועי טורבינת גז נייחים לייצור חשמל 
תעשייתי; תמסורות חשמליות; יחידות הניתנות להחלפה על 
הקו עבור טורבינות גז ומנועי בעירה פנימית לכלי תחבורה 
ימיים ואוויריים לייצור חשמל תעשייתי; מנועים בוכנאיים 

לשימוש ויישום בייצור חשמל מבוסס-קרקע; מנועים בוכנאיים 
לשימוש ויישום בהנעה ימית; מנועים בוכנאיים לשימוש בהסעת 

משא מכני; מדחסים; יחידות הנעה ימיות; מכשירי הרמה 
והנפה, דהיינו, כננות עוגן לעגן ולקשירה; מיסבים; אטמים 
מכאניים [חלקי מכונות]; מדחפים [מתקן הנעה ימית]; כוננות 
וציוד הנפה; עגורנים; מעליות ספינה; מצמדי מכונות ורכיבי 
תמסורת לשימוש עם הטובין הנ"ל; כלי מעגן להיגוי ושליטה 
בכננות ומנגנוני הרמה אחרים; מכמורות; מנוע זרימה צירית; 
מערכות הנעה מונעות חשמל; כלי מכונות; חלקים ומתאמים 
לטובין הנ"ל; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות 
או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 07.                     
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Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers; recording 
discs; data processing equipment; computers; 
computer application software and media content for 
mobile phones; computer software in relation to 
aerospace, marine and power generation; electrical 
controls; electrical connectors; ultrasonic inspection 
apparatus; electronic data processing equipment; 
signaling apparatus; electrical apparatus and 
instruments for inspection; computer software for 
shipboard systems; electric distribution consoles for 
steering and control of deck machinery on board 
ships; video monitors and screen display monitors for 
use with the abovementioned control consoles; 
computer software for use in steering and control 
systems for marine vehicles; computer processing 
equipment, namely, computer central processing 
units and computers; ships’ steering gear [automatic]; 
deck operating computer system for use in operating 
ships; launch and recovery system comprised of 
nautical apparatus for launching and recovering 
unmanned sea vessels; power electric systems; 
electric batteries; simulators; electric magnetic chip 
detector; computational fluid dynamics; sunglasses; 
calculators; computer peripherals including multi USB 
ports, computer mice, mouse mats, speakers, USB 
flash drives, power chargers, computer tablet cases; 
earphones; phone cases; DVDs; CDs; magnifying 
lenses; tape measures; glasses cases; reflective 
clothing for the prevention of accidents; all included 
in class 09.

מתקן להקלטה, העברה או שיעתוק של צליל או תמונה; נושאי 
מידע מגנטי; דיסקים להקלטה; ציוד לעיבוד מידע; מחשבים; 
תוכנת אפליקציית מחשב ותוכן מדיה לטלפונים ניידים; תוכנת 
מחשב הקשורה לאוויר והחלל, ספנות וייצור חשמל; בקרים 

חשמליים; מחברים חשמליים; מתקן בקרה על-קולי; ציוד עיבוד 
מידע אלקטרוני; מתקני איתות; מתקנים ומכשירים להשגחה; 
תוכנת מחשב למערכות סיפון; קונסוליות הפצה חשמליות 
להיגוי ושליטה במכונות סיפון על סיפון האוניה; מוניטורים 

לווידאו ומוניטורים לתצוגת מסך לשימוש עם קונסוליות הבקרה 
הנ"ל; תוכנת מחשב לשימוש במערכות היגוי ושליטה לכלי 
תחבורה ימיים; ציוד עיבוד ממוחשב, דהיינו, יחידות עיבוד 

מרכזי ממוחשבות ומחשבים; מערכת הפעלת סיפון ממוחשבת 
לשימוש בהפעלת ספינות; מערכת שיגור והחזרה; מערכות 

שיגור וחילוץ הכוללת מתקני ניווט ימיים עבור שיגור וחילוץ כלי 
שייט בלתי מאוישים; סוללות חשמליות; סימולטורים; גלאי 
שבבים מגנטיים חשמלי; דינמיקת זורמים חישובית; משקפי 

שמש; מחשבונים; ציוד היקפי למחשבים הכולל ממשקי יו.אס.בי 
מרובים, עכברי מחשב, תחתיות לעכבר, רמקולים, כונני פלאש 
יו.אס.בי, מטעני חשמל, קופסאות למחשבי טאבלט; אזניות; 
קופסאות לטלפונים; די.וי.די; דיסקים; עדשות מגדילות; סרטי 

מדידה; קופסאות למשקפיים; ביגוד מחזיר אור למניעת תאונות; 
הנכללים כולם בסוג 09.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 11 סוג: 11

Torches; book lights; igniters; nuclear reactors; 
nuclear cogeneration plants; atomic piles and power 
plants, nuclear generators and parts for the aforesaid 
goods; installations for processing nuclear fuel and 
nuclear moderating material; water jets; all included 
in class 11.

פנסים; אורות קריאה; מצתים; ריאקטורים גרעיניים; ציוד 
קוגרנציה גרעיני; סוללות אטומיות וציוד חשמל, גנרטורים 

גרעיניים וחלקים עבור הטובים הנ"ל; התקנות עבור עיבוד דלק 
גרעיני וחומר ממתן גרעיניות; מנועי סילון ימיים; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                         

                      

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, vessels and apparatus for locomotion by 
sea and air and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; submarines; rudders; stabilisers for reducing 
the motion of ships; gearboxes; marine propellers; 
propeller rudder system; locomotives; railcars; rail 
vehicles; none of the aforesaid relating to motor cars 
or their parts and fittings; ships’ steering gear 
[automatic]; all included in class 12.

כלי תחבורה, כלי שיט ומתקנים לתנועה בים ובאוויר וחלקים 
ומתאמים עבור כל הטובין הנ"ל; צוללות; הגאים; ציוד היגוי של 
ספינות; מייצבים להפחתת תנועה של ספינות; תיבת הילוכים; 
מדחפים ימיים; מערכת הגה מדחף; קטרים; קרונות; כלי 

תחבורה לפסי-רכבת; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות 
ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; ציוד היגוי הספינה [אוטומטי]; 
הנכללים כולם בסוג 12.                                                     

                                                                        

Class: 14 סוג: 14

Clocks and watches; statuettes; ornaments; jewellery 
boxes; jewellery including tie pins, tie clips, lapel 
pins, badges, charms, chains, earrings, brooches, 
rings, pendants, pins, keyrings, coins and cufflinks all 
made of precious metal or coated therewith; all 
included in class 14. 

שעונים ושעוני-יד; פסלונים; קישוטים; קופסות תכשיטים; 
תכשיטים הכוללים סיכות לעניבה, מהדקי עניבה, סיכות לדש 
הבגד, תגים, קמעות, שרשראות, עגילים, מכבנות, טבעות, 
תליונים, סיכות, מחזיקי מפתחות, מטבעות וחפתים העשויים 
כולם או מכוסים במתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.           
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Class: 16 סוג: 16

Pen sets and pencil sets all sold complete; pencils; 
blotters for use on desks; letter openers; note pads 
and refills; paperweights; pens; rulers; atlases; 
posters; books and pictures; binders; framed prints 
and pictures; photo prints; printed matter; printed 
publications; instruction manuals; technical drawings; 
paper and paper products; computer printouts; gift 
bags; money clips; erasers; desk calendars; diaries 
made of leather, desk notepads, passport holders all 
made of leather; none of the aforesaid relating to 
motor cars or their parts and fittings; all included in 
class 16.

סט עטים וסט עפרונות הנמכרים בשלמותם; עפרונות; מספגים 
לשימוש על שולחנות; פותחי מכתבים; פנקסים ומילויים; 
משקולות נייר; עטים; סרגלים; אטלסים; פוסטרים; ספרים 

ותמונות; כורכנים; הדפסים ותמונות במסגרת; הדפסי תמונות; 
חומר מודפס; פרסומים מודפסים; מדריכי הוראות; שרטוטים 
טכניים; נייר ומוצרי נייר; הדפסי מחשב; שקיות מתנה; מהדקי 

כסף; מחקים; לוחות שנה שולחניים; יומנים עשויים עור, 
פנקסים שולחניים, מחזיקי דרכון כולם עשויים עור; אף לא אחד 
מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                                          

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, covers therefor; walking sticks; travel 
bags; travel sets; sports holdalls; game bags; pocket 
wallets made of leather; key cases; straps for 
luggage; business card cases; luggage tags; bags; 
all included in class 18. 

מטריות, כיסויים עבורן; מקלות הליכה; תיקי מסע; סט מסע; 
תרמילי ספורט; תיקי משחק; ארנקי כיס עשויים עור; קופסות 
למפתחות; רצועות למטען; קופסאות לכרטיסי ביקור; תגיות 

למטען; תיקים; הנכללים כולם בסוג 18.                               
                                  

Class: 21 סוג: 21

Chamois leather; dusters; cool bags; dishes; 
coasters; tankards; hip flasks; water bottles; mugs, 
tea cups, tea sets, demitasse sets; corkscrews; 
decanter; ice bucket; wine stopper; wine carriers; 
powder compacts and cosmetic containers; drinking 
glasses; lunch boxes; bowls; all included in class 21.

עור יעלים; מטליות אבק; צידניות; כלי שולחן; תחתיות לכוס; 
כוסות בירה; היפ פלאסק; בקבוקי מים; ספלים, ספלי תה, סט 
תה, סט ספלונים; חולצי פקקים; בקבוקי יין; דלי קרח; עוצר יין; 
מנשאי יין; פודרה דחוסה ומיכלים קוסמטיים; כוסות שתייה; 

קופסאות אוכל; קערות; הנכללים כולם בסוג 21.                     
                                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing including anoraks, hats, t-shirts, sweatshirts, 
belts, braces, gilets, jackets, cagoules, boiler suits, 
overalls, aprons, scarves, cravats, gloves, ties, 
clothes for cycling, bibs, cummerbund; all included in 
class 25.

ביגוד כולל אנוראקים, כובעים, חולצות טי, מיזעים, חגורות, 
ביריות, חזיות לגברים, ג'קטים, מעילי גשם, אובראולים, 
סרבלים, סינרים, צעיפים, מטפחות, כפפות, עניבות, ביגוד 

לרכיבה על אופניים, סינרים, אבנטים; הנכללים כולם בסוג 25.  
                   

Class: 26 סוג: 26

Badges for wear, none being of precious metals or 
coated therewith; lanyards; clasps for handbags; all 
included in class 26.

תגים ללבישה, אף לא אחד מהם ממתכת יקרה או מכוסה בה; 
חבלים קצרים; מהדקים לתיקי-יד; הנכללים כולם בסוג 26.       

                                      

Class: 28 סוג: 28

Golf ball carriers; golf club covers (not of leather); 
cricket bags; golf balls; golf clubs; golf tees; puzzles; 
balloons; divot tools; playing cards; jigsaw puzzles; 
all included in class 28.

מנשאי כדורי גולף; כיסויי אלות גולף (לא מעור); תיקי קריקט; 
כדורי גולף; אלות גולף; יתדות גולף; פאזלים; בלונים; כלים 
לתיקון דשא לגולף; קלפי משחק; משחקי הרכבה; הנכללים 

כולם בסוג 28.                               

Class: 36 סוג: 36

Insurance services; financial services relating to aero, 
marine and energy sectors; none of the aforesaid 
relating to motor cars or their parts and fittings; all 
included in class 36.

שירותי ביטוח; שירותים פיננסיים  המתייחסים לתחומי אוויר, 
ים ואנרגיה; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות 
או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 36.                     

                                            

כ"ד סיון תשע"ו - 32130/06/2016



Class: 37 סוג: 37

Repair, maintenance and installation services relating 
to engines and ships and their parts and fittings; 
construction, repair, maintenance, installation and 
decommissioning services in relation to nuclear 
reactors, nuclear installations, nuclear generators, 
nuclear cogeneration plants, atomic piles, nuclear 
power plants, nuclear processing installations and 
their constituent parts and components; computer 
hardware apparatus installation, maintenance and 
repair; none of the aforesaid relating to motor cars or 
their parts and fittings; all included in class 37.

שירותי תיקון, אחזקה והתקנה המתייחסים למנועים וספינות 
וחלקיהם ומתאמיהם; שירותי בנייה, תיקון, אחזקה, התקנה 
והוצאה מכלל שימוש המתייחסים לריאקטורים גרעיניים, 

התקנות גרעיניות, גנרטורים גרעיניים, ציוד קוגנרציה גרעיני, 
סוללות גרעיניות, ציוד כח גרעינית, התקנות עיבוד גרעיניות 
והחלקים והרכיבים המרכיבים אותם; התקנה, אחזקה ותיקון 
של התקני חומרת מחשב; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים 

למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .37
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 39 סוג: 39

Leasing of engines and components; packaging 
services; storage; storage services; transportation of 
goods; none of the aforesaid relating to motor cars or 
their parts and fittings; all included in class 39.  

השכרה של מנועים ורכיבים; שירותי אריזה; אחסון; שירותי 
אחסון; הובלה של טובין; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים 

למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .39

                

Class: 40 סוג: 40

Processing of materials; finishing services; treatment 
of nuclear power stations; none of the aforesaid 
relating to motor cars or their parts and fittings; all 
included in class 40.

עיבוד חומרים; שירותי גימור; טיפול בתחנות כוח גרעיניות; אף 
לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות או חלקיהם 

ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 40.                                   
                                                            

Class: 41 סוג: 41

Education and training services relating to the 
maintenance, servicing, repair and operation of 
engines, marine vehicles, nuclear engineering 
products and facilities and related software and parts 
thereof; training provided through simulators; 
providing online electronic publications; none of the 
aforesaid relating to motor cars or their parts and 
fittings; all included in class 41. 

שירותי חינוך והכשרה המתייחסים לאחזקה, שירות, תיקון 
ותפעול של מנועים, כלי תחבורה ימיים, מוצרים ומתקנים של 
הנדסה גרעינית ותוכנה קשורה וחלקים עבורם; הכשרה 

המוענקת באמצעות סימולטורים; אספקת פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים; אף לא אחד מהנ"ל מתייחסים למכוניות ממונעות או 

חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים כולם בסוג 41.                         
                                                                                    

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Technical consultancy services relating to engines; 
monitoring and analysis of engines and engine 
operation; ship design; ship and marine technology 
consultancy services; software consultancy services; 
nuclear engineering consultancy services; research 
services; design and development of nuclear power 
stations; design and development of computer 
software and hardware; none of the aforesaid relating 
to motor cars or their parts and fittings; all included in 
class 42.

שירותי ייעוץ טכני המתייחסים למנועים; ניטור וניתוח של 
מנועים ותפעול מנועים; תכנון ספינות; שירותי ייעוץ טכנולוגיית 

ימית וספינות; שירותי ייעוץ תוכנה; שירותי ייעוץ הנדסה 
גרעינית; שירותי מחקר; תכנון ופיתוח של תחנות כוח גרעיניות; 
תכנון ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; אף לא אחד מהנ"ל 

מתייחסים למכוניות ממונעות או חלקיהם ומתאמיהם; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                        

כ"ד סיון תשע"ו - 32230/06/2016



 Owners

Name: ROLLS-ROYCE PLC

Address: 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

כ"ד סיון תשע"ו - 32330/06/2016



HORIZON

Trade Mark No. 271772 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sagi Ben-Zion שם: בן ציון שגיא

Address: Rabbi Meir Baal Hanes 24/2, Ashdod, Israel כתובת : ר' מאיר בעל הנס24/2, אשדוד, ישראל

Name: Zevi Weintraub שם: צבי ויינטרוב

Address: Shamay 16/10, Ashdod, Israel כתובת : שמאי 16/10, אשדוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

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

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Clocks and watches,  jewelry, precious metals. שעונים, תכשיטים, מתכות יקרות.                                   

כ"ד סיון תשע"ו - 32430/06/2016



SMARTZYME INNOVATION

Trade Mark No. 272155 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SmartZyme Innovation Ltd. שם: סמארטזיים אינוביישן בע"מ 

Address: Medinat Hayehudim 89, Herzliya Pituach, 
4676672, Israel

כתובת : מדינת היהודים 89, הרצליה פיתוח, 4676672, ישראל

חברה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Enzymes for use in glucose testing; included in class 
1.

אנזימים לשימוש בבדיקת גלוקוז; הנכללים בסוג 1.                 
      

Class: 5 סוג: 5

Test strips for measuring blood glucose levels; 
included in class 5.

רצועות בדיקה למדידת רמות גלוקוז בדם; הנכללות בסוג 5.    
                              

Class: 10 סוג: 10

Devices for monitoring blood glucose for medical 
purposes; included in class 10.

מכשירים לניטור גלוקוז בדם למטרות רפואיות; הנכללים בסוג 
                                             .10

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; included in class 
45.

רישוי קניין רוחני; הנכלל בסוג 45.                                       
          

כ"ד סיון תשע"ו - 32530/06/2016



SmartZyme

Trade Mark No. 272158 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SmartZyme Innovation Ltd. שם: סמארטזיים אינוביישן בע"מ 

Address: Medinat Hayehudim 89, Herzliya Pituach, 
4676672, Israel

כתובת : מדינת היהודים 89, הרצליה פיתוח, 4676672, ישראל

חברה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Enzymes for use in glucose testing; included in class 
1. 

אנזימים לשימוש בבדיקת גלוקוז; הנכללים בסוג 1.                 
      

Class: 5 סוג: 5

Test strips for measuring blood glucose levels; 
included in class 5.

רצועות בדיקה למדידת רמות גלוקוז בדם; הנכללות בסוג 5.     
                            

Class: 10 סוג: 10

Devices for monitoring blood glucose for medical 
purposes; included in class 10.

מכשירים לניטור גלוקוז בדם למטרות רפואיות; הנכללים בסוג 
                                             .10

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; included in class 
45.

רישוי קניין רוחני; הנכלל בסוג 45.                                       
          

כ"ד סיון תשע"ו - 32630/06/2016



Trade Mark No. 272163 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SmartZyme Innovation Ltd. שם: סמארטזיים אינוביישן בע"מ 

Address: Medinat Hayehudim 89, Herzliya Pituach, 
4676672, Israel

כתובת : מדינת היהודים 89, הרצליה פיתוח, 4676672, ישראל

חברה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Enzymes for use in glucose testing; included in class 
1.

 אנזימים לשימוש בבדיקת גלוקוז; הנכללים בסוג 1.               
      

Class: 5 סוג: 5

Test strips for measuring blood glucose levels; 
included in class 5.

רצועות בדיקה למדידת רמות גלוקוז בדם; הנכללות בסוג 5.    
                              

Class: 10 סוג: 10

Devices for monitoring blood glucose for medical 
purposes; included in class 10.

מכשירים לניטור גלוקוז בדם למטרות רפואיות; הנכללים בסוג 
                                             .10

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; included in class 
45.

רישוי קניין רוחני; הנכלל 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., 10/09/2014, No. 86390592 ארה"ב, 10/09/2014, מספר 86390592

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 45 סוג: 45

כ"ד סיון תשע"ו - 32730/06/2016



Trade Mark No. 272164 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SmartZyme Innovation Ltd. שם: סמארטזיים אינוביישן בע"מ 

Address: Medinat Hayehudim 89, Herzliya Pituach, 
4676672, Israel

כתובת : מדינת היהודים 89, הרצליה פיתוח, 4676672, ישראל

חברה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Enzymes for use in glucose testing; included in class 
1.

אנזימים לשימוש בבדיקת גלוקוז; הנכללים בסוג 1.                 
      

Class: 5 סוג: 5

Test strips for measuring blood glucose levels; 
included in class 5.

רצועות בדיקה למדידת רמות גלוקוז בדם; הנכללות בסוג 5.     
                            

Class: 10 סוג: 10

Devices for monitoring blood glucose for medical 
purposes; included in class 10.

מכשירים לניטור גלוקוז בדם למטרות רפואיות; הנכללים בסוג 
                                             .10

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; included in class 
45.

רישוי קניין רוחני; הנכלל 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., 10/09/2014, No. 86390630 ארה"ב, 10/09/2014, מספר 86390630

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 45 סוג: 45

כ"ד סיון תשע"ו - 32830/06/2016



MATTA - LIFT

Trade Mark No. 272177 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Envirosystems Inc.

Address: 11 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, 
B3B 1Z7, Canada

Canadian 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: 7 סוג: 7

Catalyst handling process namely machines for 
conveying solids; all included in class 7

מערכת להנעת זרזים, דהיינו מכונות להובלת מוצקים; הנכללים 
כולם בסוג 7                                         

כ"ד סיון תשע"ו - 32930/06/2016



Trade Mark No. 272232 מספר סימן

Application Date 31/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1234749 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, lamps, chandeliers, floor lamps, 
lamp glasses, Chinese lanterns, lanterns for lighting, 
ceiling lights, lamp shades, lamp globes, electric 
lamps.

Class: 21 סוג: 21

Plates, butter dishes, jars, bowls [basins], candy 
boxes, candlesticks, candlesticks [candle holders], 
candelabra, candle holders, small candle holders, 
decanters, pitchers, bottles, jugs, containers for 
beverages, coasters [not of paper and other than 
table linen], bowls, portion cups, tableware, knife 
rests for the table, small bottles, gravy boats, soup 
bowls, manual mixers [shakers], perfume sprayers, 
perfume bottles, perfume vaporizers, salt cellars, 
pepper pots, ice buckets, champagne buckets, 
saucers; sugar bowls, centerpieces for tables, cups, 
tea and coffee services, vases, single-flower vases, 
glasses (receptacles), goblets, flutes (glasses), 
champagne glasses, beer mugs, figurines, statues, 
statuettes, caviar sets, boxes of crystal, works of art 
of crystal.

כ"ד סיון תשע"ו - 33030/06/2016



 Owners

Name: COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT-
LOUIS

Address: F-57620 Saint-Louis Les Bitche, France

(France Société anonyme)

כ"ד סיון תשע"ו - 33130/06/2016



Trade Mark No. 272235 מספר סימן

Application Date 03/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1234784 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SENVION GmbH

Address: Überseering 10, 22297 Hamburg, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Wind-powered machines; turbines, in particular wind 
turbines (except for land vehicles); parts and 
accessories (included in this class) for such wind-
powered machines, in particular rotor blades, rotor 
consoles, blade hubs, machine housings, yaw rings, 
yaw gears, brakes, main drive shafts, universal joints, 
gears, gear boxes, couplings, motors, mechanical 
rotor adjusters, electric generator, emergency power 
generators.

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

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

Germany, 11/03/2014, No. 30 2014 026 758.6/42 גרמניה, 11/03/2014, מספר 758.6/42 026 2014 30

Class: 7 סוג: 7

כ"ד סיון תשע"ו - 33230/06/2016



Trade Mark No. 272236 מספר סימן

Application Date 24/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1234786 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & 
Co. KG

Address: Wilhelm-Wundt-Straße 19-21, 68199 
Mannheim, Germany

(Germany Limited partnership with a Limited Liability 
Company as general partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Plastic pipes for plumbing purposes.

Class: 37 סוג: 37

Cleaning, maintenance and repair of underground 
pipes and conduits, in particular replacement of 
conduit and pipe linings.

כ"ד סיון תשע"ו - 33330/06/2016



Trade Mark No. 272239 מספר סימן

Application Date 10/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1234836 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: USC IP Limited

Address: Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, 
United Kingdom

(England and Wales Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ד סיון תשע"ו - 33430/06/2016



Trade Mark No. 272251 מספר סימן

Application Date 29/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1235026 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PRECHEZA a.s.

Address: Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, CZ-750 02 
Přerov, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Agricultural chemical preparations, chemicals for 
forestry, chemicals for industry, products of inorganic 
chemistry, ammonium nitrate with limestone, 
chemical additives, ammonium, ammonium sulphate, 
ferrous sulphate, gypsum (fertilizer), finishing agents 
being industrial chemicals, bleaching preparations for 
industrial use, brake fluids, chemical agents, 
dispersing agents, nitrates, phosphates, urea, 
amofos (ammonium phosphate for use as fertilizer or 
to impregnate fabrics), potassium salt, fertilizers, 
hydraulic fluids, coolants, chemical agents for 
impregnating textiles and leather, acids, priming putty 
and glazing putty, binders belonging to this class, 
chemical agents for production of pigments, solvents 
in this class, caustics for industrial purposes, alkaline 
titanate, green vitriol.

Class: 2 סוג: 2

Wood stains, anticorrosive preparations, paints, 
varnishes, coatings, binders for paints, thinners, 
enamels [varnishes], corrosion inhibitors, fixatives 
[varnishes] and fixatives for watercolors, putties, 
titanium white, iron oxide red, iron oxide yellow, iron 
oxide brown, iron oxide black, pigments for plastics, 
coatings for rubber industry and for construction.

כ"ד סיון תשע"ו - 33530/06/2016



Trade Mark No. 272252 מספר סימן

Application Date 17/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1235061 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Charms [jewellery]; jewellery; chains [jewellery]; 
wristwatches; bracelets [jewellery]; precious stones; 
rings [jewellery]; earrings; jewellery cases [caskets].

כ"ד סיון תשע"ו - 33630/06/2016



Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The last two Chinese characters 
" " which are transliterated as "Zhu" and "Bao" 
respectively, and translated as "bead" and "treasure" 
respectively. separately, but in the combination of the 
mark.

The mark consists of the word "ALICE" in stylized 
lettering with a crown design above the letter "I" and 
five Chinese characters under the word "ALICE". The 
first Chinese character from left to right is 
transliterated as "Ai" and translated as "love", the 
second Chinese character is transliterated as "Li" and 
translated as "beautiful", the third Chinese character 
is transliterated as "Si" and translated as "silk", the 
fourth Chinese character is transliterated as "Zhu" 
and translated as "bead", and the fifth Chinese 
character is transliterated as "Bao" and translated as 
"treasure". The Chinese characters and the wording 
"ALICE" have no significance in the relevant trade or 
industry or as applied to the goods listed in the 
application, no geographical significance, nor have 
any meaning in any foreign language, and not term of 
art.
The five Chinese characters in the mark from left to 
right are translated as "love", "beautiful", "silk", 
"bead" and "treasure" respectively.

 Owners

Name: Shenzhen Qianhai Alice Jewelry Co., Ltd

Address: Room 201, Block A, No. 1 Qianwan 1st Road, 
Qianhaishengang Cooperative Zone, Shenzhen, People's 
Republic of China

(Corporation of China)

כ"ד סיון תשע"ו - 33730/06/2016



Trade Mark No. 272255 מספר סימן

Application Date 14/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1235096 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YOFIMETER LLC

Address: 7881 Drury Lane, La Jolla CA 92037, U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose meter.

כ"ד סיון תשע"ו - 33830/06/2016



GETGEMS

Trade Mark No. 272302 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software, namely, instant messaging 
and communications software for electronically 
exchanging text, images, data, audio and video 
images and graphics, and for electronic use, 
exchange and processing of virtual currency, all via 
computer, mobile, wireless and telecommunications 
networks; downloadable software, namely a mobile, 
web and desktop application enabling users and 
advertisers to bid on the possibility of sending an 
unsolicited approach to a user of a mobile, web and 
desktop messaging application; all included in class 9

תוכנות הניתנות להורדה, דהיינו, תוכנת הודעות מיידיות 
ותקשורת להחלפה אלקטרונית של טקסט, תמונות, מידע, 

תמונות אודיו ווידאו וגרפיקה, ולשימוש אלקטרוני, חליפין ועיבוד 
של מטבע וירטואלי, הכל באמצעות מחשב, טלפון נייד, רשתות 

ניידות ורשתות טלקומוניקציה; תוכנה להורדה, דהיינו, 
אפליקציה לטלפון נייד, לאינטרנט ולשולחן עבודה המאפשרת 
למשתמשים ומפרסמים להתחרות על האפשרות לשלוח 

הודעות ללא הזמנה למשתמש של אפליקציית הודעות לטלפון 
נייד, לאינטרנט ולשולחן עבודה; הכלולים כולם בסימן 9           
                                                                                    

                                                                          

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services; business 
marketing services in the nature of enabling 
advertisers to bid on the possibility of sending an 
unsolicited approach to a user of a mobile messaging 
application; all included in class 35

שירותי פרסום ושיווק; שירותי שיווק עסקי בצורה שמאפשרת 
למפרסמים להתחרות על האפשרות לשלוח הודעות ללא 

הזמנה למשתמש של אפליקצית הודעות לטלפון נייד; הכלולים 
כולם בסימן 35                                                                 

                                                                        

Class: 36 סוג: 36

Providing digital and virtual currency; Financial 
exchange services, namely, providing virtual currency 
for use by members and users of a mobile 
application and of online communities via computer, 
mobile, wireless and telecommunication networks; 
Financial services, namely, providing electronic 
transfer and exchange of virtual currency via 
computer, mobile, wireless and telecommunication 
networks; issuing and distributing electronic virtual 
currency in connection with a reward program for 
users of an instant messaging software and mobile 
application; all included in class 36

אספקת מטבע דיגיטלי ווירטואלי; שירותי המרה פיננסיים, 
דהיינו, אספקת מטבע וירטואלי לשימוש על ידי חברים 
ומשתמשים של אפליקציית מובייל ושל קהילות מקוונות 
באמצעות מחשב, טלפון נייד, רשתות ניידות ורשתות 

טלקומוניקציה; שירותים פיננסיים, דהיינו, אספקה של העברה 
והחלפה אלקטרונית של מטבע וירטואלי באמצעות מחשב, 
טלפון נייד, רשתות ניידות ורשתות טלקומוניקציה; הנפקה 
והפצה של מטבע וירטואלי אלקטרוני בקשר לתכנית תגמול 
למשתמשים בתוכנת הודעות מיידיות ואפליקציית מובייל; 

הכלולים כולם בסוג 36                                                     
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 38 סוג: 38

Instant messaging services; providing access to chat 
rooms via computer, mobile, wireless and 
telecommunication networks; electronic transmission 
of instant messaging; telecommunication services, 
namely, data transmission and reception services via 
telecommunication networks; electronic exchange of 
text, data, audio, video, graphics and virtual currency, 
accessible via computer, mobile, wireless and 
telecommunication networks; all included in class 38

שירותי הודעות מיידיות; אספקת גישה לחדרי צ'אט באמצעות 
מחשב, טלפון נייד, רשתות ניידות ורשתות טלקומוניקציה; 

העברה אלקטרונית של הודעות מיידיות; שירותי טלקומוניקציה, 
דהיינו, שירותי העברה וקבלת מידע באמצעות רשתות 

טלקומוניקציה; החלפה אלקטרונית של טקסט, מידע, אודיו, 
וידאו, גרפיקה ומטבע וירטואלי, הנגישים באמצעות מחשב, 

טלפון נייד, רשתות אלחוטיות ורשתות טלקומוניקציה; הכלולים 
כולם בסוג 38                                                                 
                                                                                    

    

כ"ד סיון תשע"ו - 33930/06/2016



Ownersבעלים

Name: Decentralized Mobile Applications Ltd שם: ישומי מובייל מבוזרים בע"מ

Address: Glitzenstein 6, Tel Aviv-Yafo, 6468606, Israel כתובת : גליצנשטין 6, תל אביב, 6468606, ישראל

חברה 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

Class: 42 סוג: 42

Hosting an online platform for advertisers in 
connection with online and mobile related marketing; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software for use in connection with online and mobile 
marketing programs; providing temporary use of on-
line, non-downloadable software for analyzing and 
reporting on mobile application user information, 
mobile traffic related to specific users of a mobile 
application, for analyzing the effectiveness of mobile 
related marketing, and for searching and viewing 
marketing related information; application service 
provider (ASP), namely, hosting computer software 
applications of others; application service provider 
(ASP) featuring software for tracking a user's activity 
and managing, monitoring, tracking and optimizing 
the performance and effectiveness of online and 
mobile marketing campaigns; all included in class 42

אירוח פלטפורמה מקוונת עבור מפרסמים בקשר לשיווק מקוון 
ונייד; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת 

להורדה לשימוש בקשר לתוכניות שיווק באינטרנט ובמובייל; 
אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת, שאינה ניתנת להורדה 
לניתוח ודיווח מידע על משתמשי אפליקציות בטלפונים ניידים, 
תנועה במובייל בנוגע למשתמשים מסוימים של אפליקציות 
בטלפון נייד, לניתוח האפקטיביות של שיווק בתחום המובייל, 
ולחיפוש והצגת מידע הנוגע לשיווק; ספק שירותי יישום, דהיינו, 
אירוח יישומי תוכנת מחשב של אחרים; ספק שירותי יישום 

המציג תוכנה לאיתור פעילות וניהול של משתמש, ניטור, מעקב 
וייעול של ביצוע ואפקטיביות של קמפיינים מקוונים ובמובייל; 
הכלולים כולם בסוג 42                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 34030/06/2016



SUNDAY AFTERNOONS

Trade Mark No. 272323 מספר סימן

Application Date 15/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sunday Afternoons, Inc. 

Address: 716 South Pacific Highway, Talent, Oregon 
97540, U.S.A.

Oregon Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, caps, hats, tee shirts, 
woven shirts, knit shirts, shirts, tank tops, pants, 
skirts, capri pants, scarves, gloves, balaclavas, swim 
guards, swim shirts, socks, leg coverings, sun 
sleeves, and neck gaiters.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, כומתות, כובעים, חולצות טריקו, 
חולצות ארוגות, חולצות סריג, חולצות, גופיות, מכנסיים, 
חצאיות, מכנסי קפרי, צעיפים, כפפות, כובעי גרב, עליוניות 
שחייה, חולצות שחייה, גרביים, כיסויי רגל, שרוולי שמש, 

וקרסוליות צוואר.     

כ"ד סיון תשע"ו - 34130/06/2016



Trade Mark No. 272338 מספר סימן

Application Date 16/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Herbawi Industrial & Trading Co. שם: חברת חרבאוי לתעשיה ומסחר בע"מ

Address: P.O.Box 66813, Jerusalem, 95908, Israel כתובת : ת.ד. 66813, ירושלים, 95908, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

mattress and furniture מזרונים ורהיטים               

כ"ד סיון תשע"ו - 34230/06/2016



Trade Mark No. 272339 מספר סימן

Application Date 16/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP CO., 
LTD 

Address: #150, Minjiang West Road, Yibin Sichuan, 
People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic fruit extracts; Arrack; Distilled spirits 
beverages; Cocktails; Wine; Spirits [beverages]; 
Alcoholic beverages except beers; Alcoholic 
beverages containing fruit; Sparking wines; Yellow 
wine; Baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage]. 

תמציות פרי אלכוהוליים; עראק; משקאות חריפים מזוקקים; 
קוקטיילים; יין; מזוקקים [משקאות]; משקאות אלכוהוליים מלבד 
בירות; משקאות אלכוהוליים המכילים פירות; יינות מזוקקים; יין 
צהוב; באיג'יו [משקה סיני אלכוהולי חריף].                           

                                                      

כ"ד סיון תשע"ו - 34330/06/2016



Trade Mark No. 272340 מספר סימן

Application Date 16/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP CO., 
LTD 

Address: #150, Minjiang West Road, Yibin Sichuan, 
People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic fruit extracts; Arrack; Distilled spirits 
beverages; Cocktails; Wine; Spirits [beverages]; 
Alcoholic beverages except beers; Alcoholic 
beverages containing fruit; Sparking wines; Yellow 
wine; Baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage]. 

תמציות פרי אלכוהוליים; עראק; משקאות חריפים מזוקקים; 
קוקטיילים; יין; מזוקקים [משקאות]; משקאות אלכוהוליים מלבד 
בירות; משקאות אלכוהוליים המכילים פירות; יינות מזוקקים; יין 
צהוב; באיג'יו [משקה סיני אלכוהולי חריף].                           

                                                      

כ"ד סיון תשע"ו - 34430/06/2016



Trade Mark No. 272341 מספר סימן

Application Date 16/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Onfire Charcoal Sdn. Bhd.

Address: No.66-78, Pusat Suria Permata, Jalan Upper 
Lanang, Sibu, Sarawak, 96000, Malaysia

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: 4 סוג: 4

Charcoal; all included in class 4 פחם; הנכללים כולם בסוג 4                   

כ"ד סיון תשע"ו - 34530/06/2016



Trade Mark No. 272344 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brother Industries, Ltd.

Address: 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467
-8561, 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: 9 סוג: 9

Printers; electronic label printing machines; label 
printer for use with computers; computer software for 
operating printers and label printing machines; 
recorded media; magnetic and optical data media; 
digital recording media;  media recorded with 
computer program used in relation to printers and 
label printing machines; all included in class 9

מדפסות; מכונות הדפסת תווית אלקטרוניות; מדפסת תוויות 
לשימוש עם מחשבים; תוכנת מחשב להפעלת מדפסות ומכונות 

הדפסת תווית; אמצעי הקלטה; נושאי נתונים מגנטיים 
ואופטיים; אמצעי הקלטה דיגיטליים; אמצעי הקלטה עם תוכנת 
מחשב המשמשת ביחס למדפסות ומכונות הדפסת תווית; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    

                  

כ"ד סיון תשע"ו - 34630/06/2016



POCKETJET

Trade Mark No. 272345 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brother Industries, Ltd.

Address: 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467
-8561, 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: 9 סוג: 9

Printers; computer software for operating printers; 
recorded media; magnetic and optical data media; 
digital recording media; media recorded with 
computer program used in relation to printers; all 
included in class 9

מדפסות; תוכנת מחשב לתפעול מדפסות; אמצעי הקלטה; 
נושאי נתונים מגנטיים ואופטיים; אמצעי הקלטה דיגיטליים; 
אמצעי הקלטה עם תוכנת מחשב המשמשת ביחס למדפסות; 
הנכללים כולם בסוג 9                                                       

                                            

כ"ד סיון תשע"ו - 34730/06/2016



Trade Mark No. 272346 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sappe Public Company Limited

Address: 9/3 Bangchan Ind. Estate Soi 4, Serithai Road, 
Kannayao, Bankgok, 10230, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffees; coco; chocolates; custards; beverages 
made of coffee; beverages made of coco; and 
beverages made of ice tea; all included in class 30

קפה; קוקוס; שוקולדים; רפרפות; משקאות העשויים מקפה; 
משקאות העשויים מקוקוס; ומשקאות העשויים מתה קר; 
הנכללים כולם בסוג 30                                                 

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, mineral water, fruit 
juices, soda water, drinking water, aloe vera mixed
drink, fruit juices with Nata de coco, energy drink and 
sport drinks, non-alcoholic functional drinks
containing vitamins and nutrients, not for medical 
purposes; beer; all included in class 32

משקאות שאינם אלכוהוליים, כלומר, מים מינרלים, מיצי פירות, 
מי סודה, מי שתייה, משקה עם אלוורה, מיצי פירו עם קרם 
קוקוס (נטה דה קוקו), משקאות אנרגיה ומשקאות ספורט, 
משקאות פונקציונליים שאינם אלכוהוליים המכילים ויטמינים 
וחומרי הזנה, שאינם למטרות רפואיות; בירה; הנכללים כולם 

בסוג 32                                                       

Class: 35 סוג: 35

Export and sale of beverages, fruit juices, fruit 
beverages and mineral waters; all included in class 
35

ייצוא ומכירת משקאות, מיצי פירות, משקאות פירות ומים 
מינרליים; הנכללים כולם בסוג 35                                       

        

כ"ד סיון תשע"ו - 34830/06/2016



AUNT JEMIMA

Trade Mark No. 272354 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE QUAKER OATS COMPANY

Address: Chicago, Illinois, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Frozen prepared breakfast meals consisting primarily 
of meat, eggs, cheese, meat extracts, potatoes or 
other dairy products.

ארוחות בוקר מוכנות קפואות המורכבות בעיקר מבשר, ביצים, 
גבינה, תמציות בשר, תפוחי אדמה או מוצרי חלב אחרים.         

                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 34930/06/2016



Trade Mark No. 272355 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE QUAKER OATS COMPANY

Address: Chicago, Illinois, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Frozen prepared breakfast meals consisting primarily 
of meat, eggs, cheese, meat extracts, potatoes or 
other dairy products.

ארוחות בוקר מוכנות קפואות המורכבות בעיקר מבשר, ביצים, 
גבינה, תמציות בשר, תפוחי אדמה או מוצרי חלב אחרים.         

                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 35030/06/2016



Trade Mark No. 272362 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gemological Centers (G.C.I.) Ltd. שם: מרכזים גמולוגיים (ג'י.סי.אי.) בע"מ

Address: Diamond Exchange Maccabi Blvd. 1 Jabotinsky 
St., P.O.B. 3219, Ramat Gan, 52520, Israel

כתובת : בורסת היהלומים בנין מכבי, רח' ז'בוטינסקי 1, ת.ד. 
3219, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely conducting courses in 
the identification, grading, authentication, verification, 
classifying diamonds, gems, gemstones and jewelry 
management: issuing certificates in conjunction with 
the aforesaid services; all included in class 41.

שירותי חינוך, כלומר, העברת קורסים בנושאי זיהוי, סיווג, 
אימות, הערכת יהלומים, אבני חן וניהול תכשיטים: הנפקת 

תעודות בקשר לכל השירותים המוזכרים לעיל: הנכללים כולם 
בסוג 41.

                                                                                     
                                                                                    

                

כ"ד סיון תשע"ו - 35130/06/2016



KING DAVID'S CROWN

Trade Mark No. 272373 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rassco Management and Development Ltd. שם: רסקו ניהול ופיתוח בע"מ

Address: 3 Har Sinai St., Tel Aviv, Israel כתובת : הר סיני 3, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real-estate management; real-estate property rental; 
real-estate advice; financing and investment services 
in the field of real-estate; real-estate agency services.

ניהול נדל"ן; השכרת נכסי נדל"ן; ייעוץ בתחום הנדל"ן; שירותי 
מימון והשקעה בתחום הנדל"ן; שירותי סוכנות נדל"ן.               
                                                                                    

                    

Class: 37 סוג: 37

Consultation and information services in the field of 
real-estate development; real-estate development; 
construction of residential, commercial, assisted 
living and hotel buildings; location and development 
of land services; cleaning, repair and maintenance 
services for real-estate properties.

שירותי ייעוץ ומידע בתחום פיתוח נדל"ן; פיתוח נדל"ן; בניה של 
מבני מגורים, מסחר, דיור מוגן ומלונות; שירותי איתור קרקעות 
ופיתוח; שירותי ניקיון, תיקון ואחזקה של נכסי נדל"ן.               
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

כ"ד סיון תשע"ו - 35230/06/2016



ISOBAR

Trade Mark No. 272374 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertising agency services; business 
management; dissemination of advertising material 
(tracts, prospectuses, samples); rental of advertising 
material, updating of advertising material, business 
management assistance; efficiency experts; business 
information; dissemination of advertisements, 
outdoor advertising; business organization 
consultancy; market surveys, analysis and research, 
research and consulting in targeting specific markets; 
mailing list preparation services; data compilation 
and systematisation in a database; direct and indirect 
marketing of goods and services; negotiation 
concerning business deals; statistical data 
processing assistance; assistance in the economic 
affairs of companies; research on the econometric 
effectiveness of advertising; research for business 
purposes; professional business consulting; 
computer file management; organization of 
exhibitions for commercial and promotional purposes; 
economic forecasts; radio advertising, television 
advertising; compiling of statistics; newspaper 
subscription services; marketing research using 
quantitative and qualitative research methods; media 
buying and planning; product launches; information, 
advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services. 

פרסום; שירותי סוכנות פרסום; ניהול עסקי; הפצה של חומרי 
פרסום (חוברות, פרוספקטים, דוגמיות); השכרה של חומרים 
פרסומיים, עדכונים של חומרים פרסומיים, סיוע בניהול עסקי; 
מומחי התייעלות; מידע עסקי; הפצת פרסומות, פרסום חוצות; 
ייעוץ ארגון עסקי; סקרי שוק, ניתוח ומחקר, ייעוץ ומחקר לגבי 

מיקוד לשווקים ספציפיים; שירותי הכנת רשימות דיוור; 
קומפילציה ושיטתיות של נתונים בבסיס נתונים; שיווק ישיר 

ועקיף של סחורות ושירותים; משא ומתן הנוגע לביצוע עסקאות; 
סיוע בעיבוד נתונים סטטיסטיים; סיוע בעניינים כלכליים של 

חברות; מחקר בנוגע ליעילות האקונומטרית של פרסום; מחקר 
למטרות עסקיות; ייעוץ עסקי מקצועי; ניהול קבצי מחשב; ארגון 

תערוכות למטרות מסחריות ופרסומיות; תחזיות כלכליות; 
פרסום ברדיו, פרסום בטלוויזיה; ביצוע קומפילציה של נתונים 

סטטיסטיים; שירותי מנוי לעיתון; מחקר שוק המשתמש בשיטות 
מחקר כמותיות ואיכותניות; קנייה ותכנון מדיה; השקות מוצרים; 

שירותי מידע, ייעוץ והיוועצות הקשורים לכל השירותים 
הנאמרים לעיל.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; transmission of 
television programmes by cable or satellite; 
communication by computer terminals; 
communication via fibre-optic networks; transmission 
of messages and images via computer networks; 
communication via electronic display systems 
(telecommunication services); electronic mail; 
sending of telegrams; information transmission 
services by cable (telecommunication services); 
obtaining of access to and rental of access time to a 
global computer network; transmission of radio 
programmes; transmission of sounds and images via 
cable or satellite; television programme broadcasting; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services.

שירותי תקשורת; שידור של תוכניות טלוויזיה על ידי כבלים או 
לווין; תקשורת על ידי מסופי מחשב; באמצעות תקשורת 

ברשתות סיבי-אופטיים; העברת מסרים ותמונות באמצעות 
רשתות מחשבים; תקשורת באמצעות מערכות תצוגה 
אלקטרוניות (שירותי תקשורת); דואר אלקטרוני; שליחת 

מברקים; שירותי העברת מידע על ידי כבל (שירותי תקשורת); 
קבלת גישה והשכרת זמן גלישה לרשת מחשבים עולמית; 

שידור של תוכניות רדיו; שידור של צלילים ותמונות באמצעות 
כבלים או לווין; שידור תכנית טלוויזיה; שירותי מידע, ייעוץ 

והיוועצות הקשורים לכל השירותים הנאמרים לעיל.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ד סיון תשע"ו - 35330/06/2016



 Owners

Name: Aegis Trademarks BV

Address: Moermanskkade 85, NL-1013 BC Amsterdam, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 41 סוג: 41

Entertainment services; education services; 
publishing services; training services; arranging 
and/or conducting conferences, seminars, 
workshops, functions, symposia, exhibitions or 
presentations; organising audio and visual events; 
organisation of competitions; production of films, 
videos, television programmes, radio programmes, 
and presentations; reviewing and editing of text and 
audio visual content including films, videos, television 
programmes, radio programmes and presentations; 
rental of films, videos and programmes; corporate 
hospitality services; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services.

שירותי בידור; שירותי חינוך; שירותי הוצאה לאור; שירותי 
הדרכה; סידור ו / או ניהול כנסים, סמינרים, סדנאות, פעילויות, 
סימפוזיון, תערוכות או מצגות; ארגון אירועי אודיו ואירועים 
חזותיים; ארגון של תחרויות; הפקת סרטים, קטעי וידאו, 
תוכניות טלוויזיה, תוכניות רדיו, ומצגות; סקירה ועריכה של 

טקסט ותוכן אודיו ויזואלי, לרבות סרטים, קטעי וידאו, תוכניות 
טלוויזיה, תוכניות רדיו ומצגות; השכרת סרטים, קטעי וידאו 
ותוכניות; שירותי אירוח של חברה; שירותי מידע, ייעוץ 

והיוועצות הקשורים לכל השירותים הנאמרים לעיל.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 42 סוג: 42

Computer system design and development, technical 
automation services regarding applications for wide 
area network or local area network computer 
systems; technical services with regard to computer 
programs; computer systems management (with the 
exception of installation, repair and maintenance); 
support in the use of computer networks; technical 
consulting in the field of computers; computer system 
development with regard to opinion polls and 
marketing studies; design of data processing 
programs; design, development and research in 
using computer databases, manuals and in 
systematizing information in files; graphic design 
services; web site design; creation, editing and 
updating of website content; research and design of 
new products and packaging; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services.

תכנון ופיתוח מערכות מחשב, שירותי מיכון טכניים בנוגע 
ליישומים עבור מערכות מחשב רשת תקשורת מרחבית או 
רשת תקשורת מקומית; שירותים טכניים בנוגע לתוכנות 

מחשב; ניהול מערכות מחשב (מלבד התקנה, תיקון ותחזוקה); 
תמיכה בשימוש ברשתות תקשורת מחשבים; ייעוץ טכני בתחום 
המחשבים; פיתוח מערכות מחשב בנוגע למחקרי דעת קהל 
ושיווק; תכנון של תוכנות לעיבוד נתונים; תכנון, פיתוח ומחקר 
בשימוש בבסיסי נתונים ממוחשבים, מדריכים ובמידע שיטתי 
בקבצים; שירותי עיצוב גראפי; עיצוב אתרי אינטרנט; יצירה, 
עריכה ועדכון של תכנים באתרי אינטרנט; מחקר ותכנון של 

מוצרים חדשים ותהליך האריזה; שירותי מידע, ייעוץ והיוועצות 
הקשורים לשירותים הנאמרים לעיל.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ד סיון תשע"ו - 35430/06/2016



כתר דוד

Trade Mark No. 272375 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rassco Management and Development Ltd. שם: רסקו ניהול ופיתוח בע"מ

Address: 3 Har Sinai St., Tel Aviv, Israel כתובת : הר סיני 3, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real-estate management; real-estate property rental; 
real-estate advice; financing and investment services 
in the field of real-estate; real-estate agency services.

ניהול נדל"ן; השכרת נכסי נדל"ן; ייעוץ בתחום הנדל"ן; שירותי 
מימון והשקעה בתחום הנדל"ן; שירותי סוכנות נדל"ן.               
                                                                                    

                    

Class: 37 סוג: 37

Consultation and information services in the field of 
real-estate development; real-estate development; 
construction of residential, commercial, assisted 
living and hotel buildings; location and development 
of land services; cleaning, repair and maintenance 
services for real-estate properties.

שירותי ייעוץ ומידע בתחום פיתוח נדל"ן; פיתוח נדל"ן; בניה של 
מבני מגורים, מסחר, דיור מוגן ומלונות; שירותי איתור קרקעות 
ופיתוח; שירותי ניקיון, תיקון ואחזקה של נכסי נדל"ן.               
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

כ"ד סיון תשע"ו - 35530/06/2016



Trade Mark No. 272376 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours gold and white as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב ולבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Rassco Management and Development Ltd. שם: רסקו ניהול ופיתוח בע"מ

Address: 3 Har Sinai St., Tel Aviv, Israel כתובת : הר סיני 3, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real-estate management; real-estate property rental; 
real-estate advice; financing and investment services 
in the field of real-estate; real-estate agency services.

ניהול נדל"ן; השכרת נכסי נדל"ן; ייעוץ בתחום הנדל"ן; שירותי 
מימון והשקעה בתחום הנדל"ן; שירותי סוכנות נדל"ן.               
                                                                                    

                    

Class: 37 סוג: 37

Consultation and information services in the field of 
real-estate development; real-estate development; 
construction of residential, commercial, assisted 
living and hotel buildings; location and development 
of land services; cleaning, repair and maintenance 
services for real-estate properties.

שירותי ייעוץ ומידע בתחום פיתוח נדל"ן; פיתוח נדל"ן; בניה של 
מבני מגורים, מסחר, דיור מוגן ומלונות; שירותי איתור קרקעות 
ופיתוח; שירותי ניקיון, תיקון ואחזקה של נכסי נדל"ן.               
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

כ"ד סיון תשע"ו - 35630/06/2016



Trade Mark No. 272390 מספר סימן

Application Date 03/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEAVEN DISTRIBUTION AG

Address: Speicherstrasse 36, Teufen, 9053, Swaziland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 15 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 15, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

בירות; מים מינראליים ומוגזים ומשקאות שאינם אלכוהולים; 
משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת 
משקאות.                                                                       

      

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); Sake (rice wine). משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); סאקה (יין אורז).           

כ"ד סיון תשע"ו - 35730/06/2016



Trade Mark No. 272466 מספר סימן

Application Date 21/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1236209 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Schuberth GmbH

Address: Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, 
Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets of all kinds and parts therefor, 
including crash helmets and motorcycle helmets; 
spectacles, combinable with safety helmets, face 
shields and hearing-protection headsets; head 
protection apparatus, namely visors.

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

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

European Union, 12/11/2014, No. 013450499 האיחוד האירופי, 12/11/2014, מספר 013450499

Class: 9 סוג: 9

כ"ד סיון תשע"ו - 35830/06/2016



Trade Mark No. 272467 מספר סימן

Application Date 17/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1236220 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ד סיון תשע"ו - 35930/06/2016



Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, cosmetics, dentifrices; cosmetics 
in the form of cream, milk, oil, emulsion, fluid, lotion; 
cosmetics in the form of aerosols and gels for the 
face, body and hands; anti-wrinkle creams, non-
medical vitalizing and tonifying creams, day creams, 
night creams; perfumed body milks, perfumed body 
creams; perfumed body lotions; moisturizing creams 
and lotions; cosmetic scrubs in cream form; scented 
bath and shower products; exfoliating balms for the 
body; non-medical preparations for the care of the 
skin of the body, face, eyes, lips, neck, bust, hands, 
legs and feet; masks for cosmetic use, namely masks 
for face care and beauty masks; moisturizing masks, 
anti-shine masks and anti-wrinkle masks; cosmetic 
products for bathing and showering; sun care 
products for cosmetic use; sunscreens [cosmetic 
preparations for skin tanning]; toiletries, namely hair 
masks, bath salts (not for medical use), bath and 
shower gels, foam baths, toilet soaps and cakes of 
soap; shampoos; hair lotions; products for hair 
treatment, care and beautification for cosmetic use; 
cosmetic products for foot, hand and leg care; 
essential oils; oils for perfumes and scents; make-up 
removing preparations, namely waters for cleansing 
purposes, foaming cleansing gels, cleansing foams, 
make-up removing creams, make-up removing wipes 
and make-up removing lotions for the eyes; 
seaweed-based cosmetic preparations and cosmetic 
preparations for slimming; perfumery products, 
namely perfumes, eau de parfum, eaux de Cologne, 
toilet water, deodorants for personal use and scented 
body care products; shaving products and after-
shave lotions; air fresheners, namely scented stones, 
scented wood, potpourris (fragrances) and incense; 
sachets for perfuming linen; home perfuming 
products excluding vaporizers; cosmetic make-up 
products; bleaching preparations and products and 
other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
degreasing and abrasive 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)

France, 17/03/2014, No. 144076513 צרפת, 17/03/2014, מספר 144076513

Class: 3 סוג: 3

כ"ד סיון תשע"ו - 36030/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark pink (P 
206 C), pink (P 1777 C), dark gray (P 432 C) and 
metallic silver gray (KURTZ ALUFINSPECIAL). as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES 
SALINES DE L'EST

Address: 92-98 boulevard Victor Hugo, F-92115 Clichy 
Cedex, France

(France Société anonyme)

כ"ד סיון תשע"ו - 36130/06/2016



Trade Mark No. 272470 מספר סימן

Application Date 26/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1236262 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FINPROJECT S.P.A.

Address: Via San Gabriele, 96, I-62010 MORROVALLE 
(MC), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Waterproof clothing; motorists' clothing; cyclists' 
clothing; clothing for gymnastics; dresses; clothing; 
bandanas [neckerchiefs]; bibs, not of paper; braces 
for clothing [suspenders]; corsets [underclothing]; 
shirts; belts [clothing]; money belts [clothing]; bathing 
suits; beach clothes; gloves [clothing]; ski gloves; wet 
suits for water-skiing; trousers; ear muffs [clothing]; 
tee-shirts; combinations [clothing]; uniforms; hats; 
visors [headwear]; non-slipping devices for footwear; 
welts for footwear; tips for footwear; inner soles; 
soles for footwear; heels; footwear uppers; galoshes; 
footwear; boots for sports; slippers; sandals; bath 
sandals; shoes; bath slippers; gymnastic shoes; 
beach shoes; football shoes; sports shoes; ski boots; 
half-boots; boots; wooden shoes.

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

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

Italy, 30/04/2014, No. MC2014C000162 MC2014C000162 איטליה, 30/04/2014, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ד סיון תשע"ו - 36230/06/2016



Trade Mark No. 272524 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VENUS CONCEPT ISRAEL LTD. שם: ונוס קונספט ישראל בע"מ

Address: Habarzel 3, Tel Aviv, 58678, Israel כתובת : הברזל 3, תל אביב, 58678, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Uni, Adv.

Address: Habarzel 3, Tel Aviv, 58678, Israel

שם: עודד אוני, עו"ד

כתובת : הברזל 3, תל אביב, 58678, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments in 
the field of aesthetics; medical devices for non-
surgical cosmetic treatments; cosmetic apparatus for 
performing aesthetic skin treatment procedures; all 
included in class 10.

התקנים ומכשירים כירוגיים ורפואיים בתחום האסטתיקה; 
מכשירים רפואיים לטיפולים קוסמטיים הלא כירוגיים; מכשירים 
קוסמטיים לביצוע פעולות טיפול אסתטיקה בעור; הנכללים כולם 
בסוג 10.                                                                         

                                      

כ"ד סיון תשע"ו - 36330/06/2016



Trade Mark No. 272525 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VENUS CONCEPT ISRAEL LTD. שם: ונוס קונספט ישראל בע"מ

Address: הברזל 3, תל אביב, 58678, ישראל כתובת : הברזל 3, תל אביב, 58678, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Uni, Adv.

Address: Habarzel 3, Tel Aviv, 58678, Israel

שם: עודד אוני, עו"ד

כתובת : הברזל 3, תל אביב, 58678, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments in 
the field of aesthetics; medical devices for non-
surgical cosmetic treatments; cosmetic apparatus for 
performing aesthetic skin treatment procedures; all 
included in class 10.

התקנים ומכשירים כירוגיים ורפואיים בתחום האסטתיקה; 
מכשירים רפואיים לטיפולים קוסמטיים הלא כירוגיים; מכשירים 
קוסמטיים לביצוע פעולות טיפול אסתטיקה בעור; הנכללים כולם 
בסוג 10.                                                                         

                                      

כ"ד סיון תשע"ו - 36430/06/2016



SEQUANA MEDICAL

Trade Mark No. 272533 מספר סימן

Application Date 22/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sequana Medical AG

Address: Baarerstrasse 10, ZUG, 6304, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Insertable and implantable medical devices, namely, 
battery powered pumps, shunts, catheters and 
valves, with hardware and software in support 
thereof, available as a unit or separately and parts 
thereof.

מכשירים רפואיים הניתנים להשתלה ונעיצה, דהיינו, משאבות 
המופעלות באמצעות סוללה, דלף, קתטרים ושסתומים, עם 
חומרה ותוכנה לתמיכה בהם, זמינים כיחידה או לחוד וחלקים 
שלהם.                                                                           

          

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

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

U.S.A., 21/08/2014, No. 86373658 ארה"ב, 21/08/2014, מספר 86373658

Class: 10 סוג: 10

כ"ד סיון תשע"ו - 36530/06/2016



STARBUCKS REFRESHA

Trade Mark No. 272539 מספר סימן

Application Date 22/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Starbucks Corporation, d/b/a Starbucks Coffee 
Company.

Address: Seattle, Washington, U.S.A.

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee-based beverages; espresso-based 
beverages; chocolate-based beverages; tea-based 
beverages; herbal tea-based beverages; flavorings, 
other than essential oils, for beverages.

משקאות על בסיס קפה; משקאות על בסיס אספרסו; משקאות 
על בסיס שוקולד; משקאות על בסיס תה; משקאות על בסיס 

תה צמחים; חומרי טעם, מלבד שמנים אתריים, למשקאות.       
                                                        

Class: 32 סוג: 32

Fruit drinks, fruit juices, and fruit-based beverages; 
vegetable drinks, vegetable juices, and vegetable-
based beverages; non-alcoholic beverages, namely 
carbonated beverages, soft drinks; energy drinks, 
isotonic beverages; liquid beverage mixes; powdered 
beverage mixes; syrups for beverages; flavored and 
unflavored bottled drinking water, mineral water, 
aerated waters; soy-based beverages not being milk 
substitutes; nut milk; nut juice; fruit concentrates and 
purees used as ingredients of beverages.

משקאות פירות, מיצי פירות, ושתייה על בסיס פירות; משקאות 
ירקות, מיצי ירקות, ושתייה על בסיס ירקות; שתייה לא 

אלכוהולית, דהיינו שתייה תוססת, משקאות קלים; משקאות 
אנרגיה, שתייה איזוטונית; שתייה בתערובת נוזלים; שתייה 
בתערובת אבקות; סירופים לשתייה; בקבוקי מים לשתייה 

בטעמים וללא טעמים, מים מינרלים, מי סודה; שתייה על-בסיס 
סויה לא כתחליפי חלב; חלב אגוזים; מיץ אגוז; תרכיזי פירות 
ורסקים המשמשים כרכיבים של שתייה.                               
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ד סיון תשע"ו - 36630/06/2016



Trade Mark No. 272554 מספר סימן

Application Date 15/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Galim Galim A. AHZAKOT L.T.D שם: גלים גלים א. אחזקות בע"מ

Address: Hahadarim 6, Ashkelon, Israel כתובת : ההדרים 6, אשקלון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Zfadia & Co., Adv.

Address: 29 Chlenov St., Tel Aviv, 66048, Israel

שם: איתן צפדיה ושות', עו"ד

כתובת : רחוב צ'לנוב 29, תל אביב, 66048, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Food and beverage services. שירותים להספקת מזון ומשקה.   

כ"ד סיון תשע"ו - 36730/06/2016



QR Code

Trade Mark No. 272571 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic data files featuring two 
dimensional codes; Two dimensional data code 
readers ; bar code readers; two dimensional 
datacode scanners; bar code scanners; electronic 
database featuring two dimensional codes recorded 
on computer media and capable of being read by two 
dimensional code readers and scanners ; computer 
software and computer programs for two dimensional 
code drawing, computer software and computer 
programs for bar code drawing, computer software 
and computer programs recorded on compact disks 
for two dimensional code drawing; and computer 
software and computer programs recorded on 
memory cards for two dimensional code drawing; 
mobile application, for use in scanning and reading 
codes; two dimensional bar code labels, encoded; 
computer software and computer programs ; 
downloadable computer software and computer 
programs; computer software and computer 
programs , recorded All goods included in Class 9

תיקי נתונים אלקטרוניים הניתנים להורדה המאפיינים צופנים דו 
ממדיים;  קוראי נתוני צופן דו ממדי; קוראי ברקודים; סורקי 
נתוני צופן דו ממדיים; סורקי ברקוד; בסיס נתונים אלקטרוני 
המאופיייין בצופנים דו ממדיים הרשומים על מדיית מחשב 
ושניתן לקוראם  באמצעות קורי וסורקי צופנים דו ממדיים; 
תוכנת מחשב ותוכנות מחשב להוצאת צופן דו ממדי ותוכנות 

מחשב להוצאת ברקוד, תוכנת מחשב ותוכנות למחשב 
הרשומים על גבי דיסקים להוצאת צופן דו ממדי; ותוכנת מחשב 
ותוכנות מחשב רשומות על גבי כרטיסי זיכרון למשיכת צופן דו 
ממדי; אפליקציה ניידת, לשימוש לקריאת וסריקת צופנים; תיוגי 
ברקוד דו ממדי, כתוב בצופן;  תוכנת מחשב ותוכנות מחשב; 
תוכנת מחשב ותוכנות מחשב הניתנות להורדה; תוכנת מחשב 
ותוכנות מחשב, רשומים; כל הסחורות נכללות בסוג 9             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable  computer 
software and computer programs for generating two 
dimensional code; providing on-line non-
downloadable computer software and computer 
programs for enabling barcode scanners, two 
dimensional code scanners, barcode handy 
terminals, two dimensional code handy terminals, 
printers, laser markers to read barcode, and laser 
markers to read two dimensional code; computer 
software design, computer programming , or 
maintenance of computer software; consultation 
services in the field of technical advice relating to 
performance and operation of two dimensional code 
generating computer software, barcode scanners, 
two dimensional code scanners, barcode handy 
terminals, two dimensional code handy terminals, 
printers, and laser markers ; providing on-line non-
downloadable  computer software and computer 
programs; All services included in Class 42

אספקה מקוונת של תוכנת מחשב ותוכנות מחשב שאינן ניתנות 
להורדה ליצירת מחוללי צופן דו ממדי; אספקה מקוונת של 

תוכנת מחשב ותוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה 
המאפשרים סורקי ברקוד, סורקי צופן דו ממדי, מסופי ברקוד 
קרובים, מסופי צופן דו ממדי זמינים, מדפסות, מרקרי לייזר 
לקריאת ברקוד, ומרקרי לייזר לקריאת צופן דו ממדי; עיצוב 
תוכנת מחשב, תכנות מחשב, או תחזוקת  תוכנת מחשב; 

שירותי ייעוץ בשטח ייעוץ טכני הקשור לביצוע ופעולה של צופן 
דו ממדי המחולל תוכנת מחשב, סורקי ברקוד, סורקי צופן דו 
ממדי, מסופי ברקוד זמינים, מסופי צופן זמינים דו ממדיים, 
מדפסות, ומרקרי לייזר; אספקת תוכנת ותוכנות מחשב בזמן 

מקוון שאינן ניתנות להורדה; כל השירותים נכללים בסוג 42
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 Owners

Name: DENSO WAVE INCORPORATED

Address: 1 Aza Yoshiike, Oaza Kusagi, Agui-cho, Chita-
gun,, Aichi-pref., 470-2297, Japan

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

כ"ד סיון תשע"ו - 36930/06/2016



Trade Mark No. 272572 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hagor Industries ltd שם: חגור תעשיות בע"מ

Address: Shenkar 13, Petach Tikva, Kiryat Arie, Israel כתובת : שנקר13, פתח תקוה, קרית אריה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israela Elimelec, Adv.

Address: Bar Kochva 23, Bney Bark, Israel

שם: ישראלה אלימלך, עו"ד

כתובת : בר כוכבא 23, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.   .דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש

כ"ד סיון תשע"ו - 37030/06/2016



ILUVIEN

Trade Mark No. 272574 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alimera Sciences, Inc.

Address: 6120 Windward Parkway, Suite 290, Alpharetta, 
Georgia, 30005, U.S.A.

(Corporation of Delaware)

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: 5 סוג: 5

Drug delivery agents consisting of polymer 
compounds that facilitate the delivery of 
pharmaceuticals for the treatment of macular edema, 
macular disease, retinal disease, glaucoma, and 
occular allergy.

חומרים משחררי תרופות המורכבים מתרכובות פולימר 
ומאפשרים שחרור תרופות לטיפול בבצקת מקולרית, מחלה 

מקולרית, מחלת רשתית, גלאוקומה, ואלרגיה בעיניים.             
                                                                                    

                      

Class: 10 סוג: 10

Sustained drug delivery systems for ocular drugs. מערכות שחרור תרופות מתמשך לתרופות אוקולריות.            
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Trade Mark No. 272575 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alimera Sciences, Inc.

Address: 6120 Windward Parkway, Suite 290, Alpharetta, 
Georgia, 30005, U.S.A.

(Corporation of Delaware)

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: 5 סוג: 5

Drug delivery agents consisting of polymer 
compounds that facilitate the delivery of 
pharmaceuticals for the treatment of macular edema, 
macular disease, retinal disease, glaucoma, and 
occular allergy.

חומרים משחררי תרופות המורכבים מתרכובות פולימר 
ומאפשרים שחרור תרופות לטיפול בבצקת מקולרית, מחלה 

מקולרית, מחלת רשתית, גלאוקומה, ואלרגיה בעיניים.             
                                                                                    

                              

Class: 10 סוג: 10

Sustained drug delivery systems for ocular drugs. מערכות שחרור תרופות מתמשך לתרופות אוקולריות.            
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Trade Mark No. 272576 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: GRUP 8, S.A.

Address: Madrazo 81, 4° 1a, BARCELONA, 08006, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Pastes and adhesives for stationery or household 
purposes, paintings, paintings for use in school, 
colouring and paint boxes, painting sets for artists; All 
goods included in Class 16

דבקים ומידבקים למטרות מכשירי כתיבה או משק בית, צבעים, 
צבעים לשימוש בבית ספר, קופסאות צביעה וצבע, מערכות 

צבע לאמנים; כל הסחורות נכללות בסוג 16                           
                                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 37330/06/2016



Trade Mark No. 272578 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin, 
U.S.A.

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Impregnated wipes; moist toilet tissue. מגבונים ספוגים; טישו טואלט לח.                   

Class: 16 סוג: 16

Facial tissue and toilet tissue. טישו לפנים וטישו טואלט.                   

Class: 35 סוג: 35

Charitable services namely promoting awareness to 
the benefits of toilet hygiene.

שירותי צדקה דהיינו קידום מודעות ליתרונות של היגיינה 
טואלט.                                               
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TAPTIC ENGINE

Trade Mark No. 272583 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; handheld digital electronic 
devices and software related thereto; handheld 
mobile digital electronic devices capable of providing 
access to the Internet and for the sending, receiving, 
and storing of telephone calls, faxes, electronic mail, 
and other digital data; electronic handheld units for 
the wireless receipt, storage and/or transmission of 
data and messages, and electronic devices that 
enable the user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
modems; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; magnetic data 
media; chips, discs and tapes bearing or for 
recording computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; television 
receivers; television monitors; set top boxes; 
computer software; global positioning system (GPS) 
computer software; computer software for travel and 
tourism, travel planning, navigation, travel route 
planning, geographic, destination, transportation and 
traffic information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 

מחשבים; ציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב; מכונות משחקי 
מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי לוח; סייענים דיגיטליים אישיים; 
ארגוניות אלקטרוניות; פנקסים אלקטרוניים; קוראי ספרים 
אלקטרוניים; מכשירים אלקטרונים דיגיטליים הנישאים ביד 

ותוכנה הקשורה אליהם; מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים 
הנישאים ביד המסוגלים לספק גישה לאינטרנט ולשם שליחה, 
קבלה, ואחסון של שיחות טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, 

ונתונים דיגיטליים אחרים; יחידות אלקטרוניות הנישאות ביד 
לקבלה, אחסון ו/או העברה אלחוטית של נתונים והודעות, 

ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב אחר או 
לנהל מידע אישי; מכשור הקלטה ושעתוק קול; אם.פי.3 

ופורמטי נגני אודיו דיגיטליים אחרים; מקליטי אודיו דיגיטליים; 
מקליטי ונגני וידאו דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו; מקליטי 
ונגני קלטות וידאו; מקליטי ונגני קומפקט דיסק; מקליטי ונגני 
מגוון דיסקים דיגיטליים; מקליטי ונגני קלטות אודיו דיגיטליות; 
רדיו, משדרי רדיו, ומקלטים; שמע, וידאו, ומערבלים דיגיטליים; 
מגברי שמע; מקלטי שמע; מפענחי שמע; מנגנון שמע לרכב; 
אוזניות, אוזניות; רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבי ואביזרי 

שמע; מודמים; מכשור לתקשורת רשת; ציוד ומכשירי תקשורת 
אלקטרונית; מכשירים וכלים אופטיים; כלים ומכשירי 

טלקומוניקציה; מכשירי מערכות מיקום גלובלי (ג'י.פי.אס); 
טלפונים; מכשירי תקשורת אלחוטיים להעברת קול, נתונים או 

דמויות; כבלים; מנגנון לאחסון נתונים; תקשורת נתונים 
מגנטית; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או מקליטים תכניות 
מחשב ותוכנה; מכונות פקסימיליה; מצלמות; סוללות; טלוויזיות; 
מקלטי טלוויזיה; מסכי טלוויזיה; ממירים; תוכנת מחשב; תוכנת 
מחשב למערכת מיקום גלובלית (ג'י.פי.אס); תוכנת מחשב 
לטיולים ותיירות, תכנון טיולים, ניווט, תכנון מסלולי טיול, 

גיאוגרפיה, יעדים, מידע על תחבורה ותנועה, הוראות נהיגה 
והליכה, מיפוי מותאם אישית של מיקומים, מידע אטלס רחוב, 

תצוגת מפה אלקטרונית, ומידע על היעד; תוכנת מחשב 
ליצירה, כתיבה, הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, עריכה, 
חילוץ, קידוד, פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, 

גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו, ותוכן מולטימדיה אחר, פרסומים 
אלקטרוניים, ומשחקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש 
בהקלטה, ארגון, שידור, תפעול, וסקירה של טקסט, נתונים, 
קבצי אודיו, קבצי וידאו ומשחקים אלקטרוניים בהקשר עם 

מחשבים, טלוויזיות, ממירי טלוויזיה, נגני שמע, נגני וידאו, נגני 
מדיה, טלפונים, ומכשירים אלקטרוניים דיגיטליים הנישאים ביד; 
תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשים לתכנת ולהפיץ טקסט, 
נתונים, גרפיקה, דמויות, שמע, וידאו ותכני מולטימדיה אחרים 
דרך מערכות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, 
וניהול נתונים וקישורים בין שרתי מחשב ומשתמשים המחוברים 

לרשתות תקשורת גלובליות ורשתות מחשב, אלקטרוניקה 
ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב לשימוש על מכשירים 

דיגיטליים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד ומוצרי אלקטרוניקה 
אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת קורא 
פרסומים אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול מידע אישי; תוכן, 
מידע ופרשנות שמע ואורקולי מוקלט מראש הניתן להורדה; 

ספרים, מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים 
אחרים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תוכנת ניהול מסדי 
נתונים; תוכנת זיהוי אות; תוכנת זיהוי קול; תוכנת דואר 
אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 
במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת 

כ"ד סיון תשע"ו - 37530/06/2016



video players, media players, telephones, and 
handheld digital electronic devices; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; computer equipment 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; optical apparatus and instruments; wafers 
[silicon slices]; integrated circuits; fluorescent 
screens; remote control apparatus; lights conducting 
filaments [optical fibers]; electric installations for the 
remote control of industrial operations; lightning 
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; 
radiological apparatus for industrial purposes; life 
saving apparatus and equipment; whistle alarms; 
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
electrically heated socks; alarms, alarm sensors, and 
alarm monitoring systems; residential security and 
surveillance systems; smoke and carbon monoxide 
detectors; thermostats, monitors, sensors, and 
controls for air conditioning, heating, and ventilation 
devices and systems; electric and electronic door and 
window locks and latches; lighting controls; all 
included in class 9.

סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; מדריכי משתמש בצורה 
ניתנת לקריאה אלקטרונית, ניתנת לקריאת מכונה או ניתנת 
לקריאת מחשב לשימוש עם, ונמכרים כיחידה עם, כל הטובין 
האמור לעיל; מחברים, מצמדים, חוטים, כבלים, מטענים, 
רציפים, תחנות עגינה, ממשקים, ומתאמים חשמליים 

ואלקטרוניים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; ציוד מחשב 
לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מכשור אלקטרוני עם 
פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 

מכשור אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אבזרים, חלקים, מתאמים ומכשירי בדיקה 
לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים 
או מעוצבים כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; מכשירי 
ניווט; מכשירים לבדיקת ביול דואר; קופות רושמות; מכניזם 

עבור מכשירים המופעלים באמצעות מטבעות; מכונות הכתבה; 
סמני מכפלת; מכונות הצבעה; תגיות אלקטרוניות עבור 
סחורות; מכשירים וכלי שקילה; מודדים; לוחות מודעות 

אלקטרוניים; מכשירי מדידה; מכשירים וכלים אופטיים; גבישי 
צורן [פרוסות סיליקון]; מעגלים משולבים; מסכי פלואורסצנט; 

מכשירי שליטה מרחוק; חוטי להט מוליכי אורות [סיבים 
אופטיים]; התקנים חשמליים לשליטה מרחוק על פעילות 

תעשייתית; כולאי ברק; מכשירי אלקטרוליזה; מטפי כיבוי אש; 
מכשירים רדיולוגיים למטרות תעשייתיות; מכשור וציוד הצלת 
חיים; אזעקות שריקה; משקפי שמש; סרטי אנימציה; מדגרות 

ביצים; משרוקיות לכלבים; מגנטים דקורטיביים; גדרות 
חשמליים; גרביים מחוממות על ידי חשמל; אזעקות, חיישני 
אזעקה, ומערכות ניטור אזעקה; מערכות אבטחה ומערב 
למגורים; גלאי עשן ופחמן חד חמצני; תרמוסטטים, צגים, 

חיישנים, ובקרות למתקני ומערכות מיזוג אוויר, חימום, ואוורור; 
מנעולי ותפסי דלת וחלון חשמליים ואלקטרוניים; בקרות תאורה; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
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 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

Class: 14 סוג: 14

Horological and chronometric instruments; watches; 
clocks; timepieces; chronographs for use as 
timepieces; chronometers; watchstraps; watch 
bands; cases for watches, clocks, and horological 
and chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry; all included in class 14.

כלים הורולוגיים וכרונומטריים; שעוני יד; שעונים; מכשירי זמן; 
כרונוגרפים לשימוש כמכשירי זמן; כרונומטרים; רצועות שעון; 
סרטי שעון; נרתיקים לשעוני יד, שעונים וכלים הורולוגיים 
וכרונומטריים; חלקים לשעוני יד, שעונים, וכלים הורולוגיים 

וכרונומטריים; תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.                   
                                                                                    

            

Class: 28 סוג: 28

Computer gaming machines; handheld electronic 
game units adapted for use with an external display 
screen or monitor; computer and electronic games; 
prize selection machines; all included in class 28.

מכונות משחקי מחשב; יחידות משחקי כף יד אלקטרוניים 
המותאמות לשימוש עם מסך תצוגה או צג חיצוני; משחקי 

מחשב ואלקטרוניים; מכונות בחירת פרס; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .28

          

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

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

Jamaica, 25/08/2014, No. 65296 ג'מאייקה, 25/08/2014, מספר 65296

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 28 סוג: 28
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VIE MAGNIFIQUE

Trade Mark No. 272585 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

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

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Films, video games, video tapes, DVDs, VCDs, CDs, 
CD-ROMS, mini discs and other magnetic data 
carriers and recording discs; all included in class 9.

סרטים, משחקי וידאו, קלטות וידאו, די-וי-די, וי-סי-די, דיסקים, 
סי-די-רום, מיני דיסקים ונשאי מדיה ודיסקי הקלטות אחרים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                         

Class: 16 סוג: 16

Print material including books, comic books, 
magazines, postcards, stationery; all included in 
class 16.

חומר מודפס כולל ספרים, ספרי קומיקס, מגזינים, גלויות, צרכי 
כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.                                     

Class: 30 סוג: 30

Ice cream; water ices; frozen confectionery; 
confectionery; all included in class 30.

גלידה; קרחונים; ממתקים קפואים; ממתקים; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                   

Class: 41 סוג: 41

Education services for providing electronic media or 
information over the Internet or other 
communications network; entertainment services, 
namely, providing multimedia content or information 
over the Internet and (or) other communications 
network; entertainment services; educational 
services; entertainment and educational services 
featuring electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, user-generated content, audio content, and 
related information via computer and 
communications networks; entertainment and 
educational services; digital video, audio and 
multimedia entertainment publishing services; online 
digital publishing services; all included in class 41.

שירותי חינוך לאספקת מדיה אלקטרונית או מידע דרך 
האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; שירותי בידור, שהם, 

אספקת תוכן מולטימדיה או מידע דרך האינטרנט ו (או) רשתות 
תקשורת אחרות; שירותי בידור; שירותים חינוכיים; שירותי 
בידור וחינוך הכוללים מדיה אלקטרונית, תוכן מולטימדיה, 

וידאו, סרטים, תמונות, תמונות, טקסט, תמונות, משחקים, תוכן 
שנוצר על ידי משתמש, תוכן אודיו, ומידע נוגע באמצעות 

רשתות מחשבים ותקשורת; שירותי בידור וחינוך; וידאו דיגיטלי, 
שירותי פרסום וידאו, אודיו ומולטימדיה דיגיטליים; שירותי 

פרסום דיגיטלי מקוון; הנכללים כולם בסוג 41.                       
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Trade Mark No. 272591 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Adaptors, chargers, namely, battery charge devices; 
rechargeable batteries, printer cradles and cases, 
printer station; barcode readers and scanners, optical 
scanners, portable computer terminals, computer 
interface boards, personal digital assistants, hand 
held auto identification scanners, wireless local area 
network hardware, and telephones; operating 
software and parts and fittings for all of the aforesaid 
goods, and batteries, battery chargers, power 
supplies and housings for all of the aforesaid goods; 
barcode reading devices; bar code printing machines; 
card printing machines; client/server-based 
communications system comprised of server 
software and client-device software to allow users 
and devices to communicate with each other over 
wired or wireless networks by real time push to talk 
style voice over IP, text messaging, handwritten 
messaging, picture messaging with integrated editing 
capabilities, voice messaging, broadcast voice 
messaging, and e-mail; computer and network 
management operating software and hardware for 
use with payment devices, secure identification and 
control devices; fixed and portable radio frequency 
identification devices and readers; communication 
systems for providing wireless Internet connectivity, 
namely, a high speed transceiver, base station, 
antenna, mounting hardware and software for 
monitoring and operating the systems; computer and 
network management software and hardware all for 
use with the management and monitoring of personal 
digital assistants, vehicle mounted computers, and 
electronic personal organizers; computer and 
network management software and hardware for the 
management and monitoring of cellular phone 
devices, VoIP communication devices used for 
mobile customer relationship management; computer 
and network management software and hardware for 
use with GPS-driven mapping and direction finding; 

מתאמים, מטענים, דהיינו, התקנים לטעינת סוללות; סוללות 
נטענות, עריסות ותיבות למדפסות, עמדת מדפסת; קוראי 
וסורקי ברקוד, סורקים אופטיים, מסופי מחשב ניידים, לוחות 

ממשק למחשב, עוזרים דיגיטליים אישיים, סורקי זיהוי 
אוטומטיים נישאים ביד, חומרת רשת איזור מקומי אלחוטית, 
וטלפונים; תוכנת הפעלה וחלקים וחלפים לכל הטובין האמורים 
לעיל, וסוללות, מטעני סוללות, ספקי כח ובתים לכל הטובין 
האמורים לעיל; התקנים לקריאת ברקוד; מכונות להדפסת 

ברקוד; מכונות להדפסת כרטיסים; מערכת תקשורת מבוססת 
לקוח/שרת המורכבות מתוכנות שרת ותוכנות לקוח/התקן 
המיועדת לאפשר למשתמשים ולהתקנים לתקשר אחד עם 
השני על-גבי רשתות קוויות או אלחוטיות ע"י פרוטוקול קול 
על-גבי אינטרנט, הודעות בכתב יד, הודעות בתמונות בעלות 

יכולות עריכה משולבות, הודעות קוליות, שידור הודעות קוליות, 
ודואר אלקטרוני; תוכנת וחומרת הפעלה לניהול מחשב ורשת 
לשימוש עם התקני תשלום, התקני זיהוי ופיקוח מאובטחים; 
התקנים וקוראים נייחים וניידים לזיהוי תדרי רדיו; מערכות 
תקשורת לאספקת קישוריות אינטרנט אלחוטית, דהיינו 

משדר-מקלט במהירות גבוהה, תחנת בסיס, אנטנה, חומרת 
ותוכנת הרכבה לפיקוח והפעלת המערכות; תוכנה וחומרה 

לניהול מחשב ורשת,  הכל לשימוש עם ניהול ופיקוח על עוזרים 
אישיים דיגיטליים, מחשבים המורכבים בכלי רכב, ומארגנים 
אישיים אלקטרוניים; תוכנה וחומרה לניהול מחשב ורשת לשם 
ניהול ופיקוח על התקני טלפונים סלולריים, התקני תקשורת 
בהעברת קול על-גבי פרוטוקול אינטרנט שבשימוש ניהול יחסי 
לקוחות ניידים; תוכנה וחומרה לניהול מחשב ורשת לשימוש עם 
מיפוי ומציאת כיוון מבוססי GPS; תוכנה וחומרה לניהול מחשב 
ורשת לשימוש במחשבים הנישאים ביד, קוראי RFID, התקנים 
מנוהלי דיבור וזיהוי דיבור בשימוש עבור כרטוס נייד, עיבוד 
תשלומים, איסוף ואימות זיהוי אישי, משלוח ותזמון, תחזוקת 
ציוד, תיקון-קלקול ותיקון; תוכנה וחומרה לניהול מחשב ורשת 
לשימוש עם התקני תשלום, התקני זיהוי ופיקוח מאובטח; 

תוכנה וחומרה לניהול מחשב ורשת לשימוש עם שידור, קליטה, 
צפייה, עדכון וניהול נתונים, טיפול במלאי ובחומרים, אחסון 
ואחזור, הובלה וקבלה, הזמנה, איסוף וספירת מחזור של 
סחורה, ניהול ומעקב אחר נכסים, ואיסוף כללי של נתונים; 

תוכנה וחומרה לניהול מחשב ורשת לניהול ופיקוח על מחשבים 
ניידים; תוכנת יישומי מחשב לטלפונים סלולריים או ניידים 
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computer and network management software and 
hardware for use with handheld computers, RFID 
readers, speech-directed devices and speech 
recognition used for mobile ticketing, payment 
processing, personal identification collection and 
verification, dispatching and scheduling, equipment 
maintenance, break-fix and repair; computer and 
network management software and hardware for use 
with payment devices, secure identification and 
control devices; computer and network management 
software and hardware for use with transmitting, 
receiving, viewing, updating and managing data, 
inventory and material handling, storage and 
retrieval, shipping and receiving, ordering, picking 
and cycle counting of merchandise, asset 
management and tracking, and general data 
collection; computer and network management 
software and hardware for the management and 
monitoring of mobile computers; computer 
application software for cellular or mobile phones for 
managing and operating printers, scanners, bar code 
readers, and mobile computers; computer cables; 
computer equipment, namely, scanners, printers, 
optical character recognition devices and other 
peripheral computer equipment for processing 
business forms; computer hardware and 
communications software for electronic file transfer, 
remote computer access, and remote network 
access, all in the fields of wide area and local area 
networks; computer hardware and data management 
software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of images, voice, sound recordings, printed 
text and data all captured from bar codes, radio 
frequency identification tags, and mobile computing 
and communication devices; computer hardware and 
handheld computers for end-to-end mobile 
computing systems for businesses; computer 
hardware and software for use in establishing, 
maintaining and managing wide area and local area 
computer networks and computer network 
connections, namely, global computer network 
connections; computer hardware and computer 
software real-time location system for use in the field 
of determining the physical location of a variety of 
objects such as vehicles, inventory, containers, 
equipment or products, and personnel; computer 
hardware and software for identifying, locating or 
tracking assets, equipment or people; computer 
hardware and operating software for real-time 
location systems; computer hardware, namely, hand-
held and portable computers; computer operating 
systems and portable radio receivers and 
transmitters; computer peripherals for mobile 
computing and mobile communication devices; 
computer programs and program manuals all sold as 
a unit for graphic design, application testing, 
computer system testing, computer system 
integration, and printing, for use in the fields of 
software development tools, sales management 
systems, financial systems, agricultural systems, 
sales training, advertising systems, process control, 
job control, environmental monitoring, order logging, 
diagnostics, databasing activities, spreadsheet 
analysis, word processing, communication systems, 
repair and maintenance systems, presentation 
systems, quality control systems; computer 

לניהול והפעלת מדפסות, סורקים, קוראי ברקוד ומחשבים 
ניידים; כבלי מחשב; ציוד מחשב, דהיינו, סורקים, מדפסות, 

התקנים אופטיים לזיהוי תווים וציוד מחשב היקפי אחר לעיבוד 
טפסים עסקיים; חומרת מחשב ותוכנות תקשורת להעברת 

תיקים אלקטרונית, גישה מרחוק למחשב, וגישה מרחוק לרשת, 
הכל בתחומים של רשתות איזור רחב ואזור מקומי; חומרת 

מחשב ותוכנת ניהול נתונים לאיסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון 
בסימניות, שידור, אחסון ושיתוף של תמונות, קול, הקלטת 

צליל, מלל מודפס ונתונים, שנלקחו כולם מבר-קודים, תגי זיהוי 
של תדרי רדיו, והתקני מיחשוב ותקשורת ניידים; חומרת מחשב 

ומחשבים הנישאים ביד עבור מערכות מיחשוב ניידות 
מקצה-אל-קצה עבור עסקים; חומרת ותוכנת מחשב לשימוש 
בהקמת, אחזקה וניהול רשתות מחשב וקישורי רשתות מחשב 

לאיזור רחב ולאיזור מקומי, דהיינו קישורי רשתות מחשב 
עולמיות; חומרת מחשב ותוכנת מחשב למערכת מיקום בזמן 
אמת לשימוש בתחום של קביעת המיקום הפיזי של מגוון 

חפצים כגון כלי רכב, מלאי, מיכלים, ציוד או מוצרים, וכח אדם; 
חומרת מחשב ותוכנת מחשב לזיהוי, איתור או מעקב אחר 
נכסים, ציוד או בני אדם; חומרת מחשב ותוכנת הפעלה 

למערכות מיקום בזמן אמת; חומרת מחשב, דהיינו מחשבים 
הנישאים ביד וניידים; מערכות הפעלת מחשב ומקלטי ומשדרי 
רדיו ניידים; ציוד היקפי למחשב עבור מיחשוב נייד והתקני 
תקשורת ניידים; תוכניות מחשב ומדריכים לתוכניות מחשב, 
כולם נמכרים כיחידה לעיצוב גרפי, בדיקת יישומים, בדיקת 
מערכות מחשב, אינטגרציה של מערכות מחשב והדפסה, 

לשימוש בתחומים של כלי פיתוח תוכנה, מערכות ניהול מכירות, 
מערכות פיננסיות, מערכות חקלאיות, אימון במכירות, מערכות 
פרסום, בקרת תהליכים, בקרת משימות, בקרה סביבתית, 
רישום הזמנות, דיאגנוסטיקה, פעולות אגירת מידע, ניתוח 
גליונות, עיבוד תמלילים, מערכות תקשורת, מערכות תיקון 
ותחזוקה, מערכות תצוגה, מערכות בקרת איכות; תוכניות 
מחשב, דהיינו תוכנה לעיצוב, הדפסה ויצירת תוויות ברקוד, 
כרטיסי תגים, כרטיסים, או רצועות לפרק כף היד; תוכניות 
מחשב לניהול הפעלת מדפסת, תחזוקה או חידוש אספקה; 
תוכניות מחשב להפעלת מדפסות; תוכנת מחשב ותוכניות 

מחשב לשימוש בשידור, שכפול וקליטה של צליל, תמונות, וידאו 
ונתונים על-גבי רשת או מערכת טלקומוניקציה בין מסופים 
ולשם הגברה והקלה של שימוש וגישה לרשתות מחשב 
ורשתות טלפון; תוכנת מחשב ומדריכים הנמכרים כיחידה 
לניהול ובקרת פעולות עסקיות של ייצור, מרכז הפצה ומלאי 

מחסן; תוכנת מחשב להערכה והגנה של רשתות מחשב קוויות 
ואלחוטיות, שרתים, יישומים ושולחנות עבודה נגד התקפה, 
פריצה ושימוש לרעה; תוכנת מחשב לפיתוח, פריסה וניהול 

מערכת מחשב ויישומים; תוכנת הפעלה הניתנת להורדה עבור 
מדפסות; תוכנת מחשב לדרייבר למדפסות להדפסת תוויות; 
תוכנת מחשב, דהיינו תוכנה לשימוש בקשר לניהול וביצוע של 
שרשרת אספקה; תוכנת מחשב להפעלת רשתות איזור מקומי 
אלחוטיות ולניהול פעולות קלט/פלט במחשבים הנישאים ביד; 
תוכנת מחשב להגנת נתונים/מידע המאוחסנים ו/או משודרים 
דרך רשתות אלחוטיות וקוויות, שרתים, יישומים ושולחנות 
עבודה כנגד התקפה, פריצה ושימוש לרעה; תוכנת מחשב 
להקלטה, ניהול, אחזור ואחסון נתוני לקוחות,  פרטי יצירת 

קשר, העדפות, ומידע על שביעות רצון לקוחות; תוכנת מחשב 
לניהול ובקרת פעולות ניהול של ייצור, מרכז הפצה ומלאי מחסן; 
תוכנת מחשב לניהול ופיקוח של מחשבים הנישאים ביד; תוכנת 
מחשב לניהול מסד נתונים בתחום של ניהול מאגר מידע ומידע; 
תוכנת מחשב המוצעת כתכונה של טלפונים סלולריים או ניידים 
לדפדוף וגישה ליישומי טלפון שבשימוש נפוץ; תוכנות מחשב 
לייצור ועיבוד טפסים עסקיים; תוכנת מחשב, דהיינו תוכנת 
פרוטוקול תקשורת למיחשוב נייד ולהתקני תקשורת ניידים; 
תוכנת מחשב שמאפשרת ומספקת קשרי תקשורת דו צדדיים 
אלחוטיים של קול, תמונות, הקלטות צליל, מלל מודפס ונתונים 
והעברה אלחוטית של מידע, קול, דמויות, הקלטות צליל, מלל 
מודפס ונתוני מידע; תוכנת מחשב של טלפוניה שמאפשרת 
לפעולות טלפון ותקשורת להתבצע דרך רשת; תוכנת מחשב 
של טלפוניה להצגה ועדכון נתונים שהתקבלו מהרשת; תוכנת 
שירותים למחשב לביצוע עבודת תחזוקת מחשב; מחבר לחיבור 
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programs, namely, software for designing printing 
and creating bar code labels, tags tickets, cards, or 
wristbands; computer programs for managing printer 
operation, maintenance or supplies replenishment; 
computer programs for operating printers; computer 
software and computer programs used for 
transmission, reproducing and receiving of sound, 
images, video and data over a telecommunications 
network or system between terminals and for 
enhancing and facilitating use and access to 
computer networks and telephone networks; 
computer software and manuals sold as a unit for the 
management and control of manufacturing, 
distribution center and warehouse inventory business 
operations; computer software for assessing and 
protecting wireless and wired computer networks, 
servers, applications and desktops against attack, 
intrusion and misuse; computer software for 
computer system and application development, 
deployment and management; downloadable 
operating software for printers; computer software for 
driving printers to print labels; computer software, 
namely, software for use in connection with supply 
chain management and execution; computer 
software for operating wireless local area networks 
and for managing input/output operations on 
handheld computers; computer software for 
protecting data/information stored on and/or 
transmitted across wireless and wired networks, 
servers, applications and desktops against attack, 
intrusion and misuse; computer software for 
recording, managing, retrieving and storing customer 
data, contact information, preferences and customer 
satisfaction information; computer software for the 
management and control of manufacturing, 
distribution center and warehouse inventory 
management operations; computer software for the 
management and monitoring of handheld computers; 
computer software for database management in the 
field of database and information management; 
computer software offered as a feature of cellular or 
mobile phones to browse and access commonly used 
applications on the phone; computer software to 
create and process business forms; computer 
software, namely, communications protocol software 
for mobile computing and mobile communication 
devices; computer software that enables and 
provides two-way wireless voice, images, sound 
recordings, printed text and data communication 
connections and the wireless transfer of voice, 
images, sound recordings, printed text and data 
information; computer telephony software enabling 
telephone and communication activities to be 
performed through a network; computer telephony 
software for displaying and updating data received 
from the network; computer utility software for 
performing computer maintenance work; connector to 
connect printers and computers; digital disc drives; 
electrical connectors; electrical controllers and data 
processors; downloadable electronic user manuals 
sold therewith; fast communication links for data 
transfer, namely, USB cables, fiber optic cables, 
parallel cables, serial cables, and DIN cables; fixed 
and portable radio frequency identification devices 
and readers; hand held scanners that automatically 
identify the presence of bar codes and radio 
frequency identification tags; handheld and 

מדפסות ומחשבים; כונני תקליטורים דיגיטליים; מחברים 
חשמליים; בקרים ומעבדי נתונים חשמליים; ספרי הדרכת 

משתמש אלקטרוניים הניתנים להורדה שנמכרים איתם; קישורי 
תקשורת מהירים להעברת נתונים, דהיינו כבלי USB, כבלי סיב 
אופטי, כבלים מקבילים, כבלים סדרתיים וכבלי DIN; התקנים 
וקוראים ניידים ונייחים לזיהוי תדרי רדיו; סורקים הנישאים ביד 
שמזהים אוטומטית נוכחות של ברקודים ותגי זיהוי תדרי רדיו; 
סורקי לייזר נישאים ביד ומשולבים; תוכנה וחומרה לניהול 

מחשב ורשת לשם ניהול ופיקוח על מחשבים אישיים קשיחים 
נישאים ביד; רדיו אלחוטי לאיזור רחב משולב התאפשרות של 
קול ונתונים; מייצרי תמונות ליניאריים ואיזוריים ומצלמות 

דיגיטליות; התקנים לקריאת כרטיס מגנטי וכרטיס חכם; התקני 
זכרון, דהיינו, כרטיסי זכרון פלאש ריקים; מחשבים וצגים ניידים 
ונייחים למערכות מיחשוב מקצה-אל-קצה ניידות עבור עסקים; 
מדפסות ניידות או נישאות ביד עבור תוויות וטפסים עסקיים; 
התקני מודם; התקנים בעלי התאמה לטכנולוגיית תקשורת 

שדה קרוב (NFC), דהיינו מדפסות; איתוריות; תוכנה וחומרה 
לניהול מחשבים ניידים ונייחים ורשת של תדרי רדיו, כולם 
לשימוש עם ניהול ובקרה של עוזרים דיגיטליים אישיים, 

מחשבים מורכבים בכלי רכב וארגוניות אישיות אלקטרוניות; 
מקלטי ומשדרי תדרי רדיו ניידים ונייחים; מחשבים ניידים 
ונישאים ביד להכללת סורקי ברקוד ותגי זיהוי בתדרי רדיו 
ותוכנת הפעלה עבורם; מחשבים ניידים עם פונקצית זיהוי 
אוטומטי ותוכנת הפעלה עבורם; חיישני לחץ וטמפרטורה; 
מדפסות, דהיינו מדפסות ניידות ומדפסות לתוויות; מדפסות, 
 ,RFID מנועי הדפסה ויחידות הדפסה לבדיקת טרנספונדרי
קריאה וכתיבה של נתוני RFID, ויצירת תגים ותוויות חכמות 
מקודדים ע"י יישום רכיבי RFID; רכיבי מדפסת, דהיינו ראשי 
הדפסה; מדפסות תרמיות; רדאר וחיישני רדאר; מכונות 

להדפסה וקידוד זיהוי תדרי רדיו; זיהוי תדרי רדיו, RFID, תגים 
ותוויות חכמים בעלי מיקרו-שבב מוטמע, מעגלים משולבים, 
אנטנות וטרנספונדרים להקלטה, קליטה, אחסון, קידוד, עדכון 
ושידור נתונים; קוראים ותגים למערכות מיקום בזמן אמת; 
משדרי-מקלטי רדיו ותוכנת הפעלה עבורם; לוחות ממשק 

למחשב, כבלי מחשב, מחברים חשמליים, וציוד היקפי למחשב 
עבורם, כולם נמכרים כיחידה; תוכנת מחשב הכוללת פרוטוקולי 

תקשורת עבור התקנים אלקטרוניים ניידים הנישאים ביד; 
מקלטי ומשדרי רדיו; יישומים ותוכנה לטלפונים חכמים לפיתוח 
יישומי טלפונים חכמים להדפסת תוויות, קבלות, כרטיסים, 

תגים וטפסים עסקיים; תוכנת מחשב לקריאת ברקודים, קוראי 
ברקודים, התקנים לסריקת ברקודים עבור קונפיגורצית הפעלה 
ופתירת בעיות במערכות תקשורת; תוכנה לעיצוב כרטיסים; 
תוכנה לעיצוב תוויות וקונפיגורציית מדפסות תוויות; תוכנה 
לניהול והנעת מדפסות כרטיסים; תוכנה המיועדת לאפשר 
למחשב כלל-תכליתי להדפיס ו/או לקרוא ברקודים; תוכנה 

לעיצוב, קונפיגורציה, הפעלה ופתירת בעיות של מערכת מיקום 
בזמן אמת; תוכנה לתיכנות וניהול מדפסות רשת; מכשירי 

פקסימיליה; תג טלמטריה שמשדר מיקום של חפצים כגון כלי 
רכב, מלאי, מיכלים, ציוד או מוצרים וכח אדם; מכשירי רדיו 

דו-כיווניים; מערכות רדאר אולטרא-פס-רחב (UWB) הכוללות 
רדאר; מערכות תקשורת אולטרא-פס-רחב הכוללות משדרי 
ומקלטי UWB; מחוללי אותות אולטרא-פס-רחב; התקני עיבוד 
קול; מכונות הכתבה דיגיטליות; מכונות משיבון דיגיטליות 

לטלפון; גשרי אתרנט אלחוטיים; ציוד חומרת רשת איזור מקומי 
אלחוטית, דהיינו, יציאות מחשב מקבילות וסדרתיות, נקודות 
גישה לקישור משתמשי מחשבי רשת ומתגי מחשבי רשת, 

בקרים אלקטרוניים, מיני-בקרים ואנטנות אלקטרוניים; מדפסות 
רצועות לפרק כף היד; כרטיסי RFID; תוכנה ניתנת להורדה 
לאיתור תנועה פיזית לשימוש עם חיישני איתור תנועה; טפסים 
מותאמים למשתמש הניתנים להורדה לניהול והפעלה של 

פעילויות עסקיות; תוכנת וחומרת מחשב שמאפשרות החלפת 
מידע בזמן אמת עם וגישה למידע מבני אדם, התקנים, מכונות  
וציוד; תוכנת וחומרת מחשב שמאפשרות צפייה, ניתוח, סינון 

וניהול נתונים מבני אדם, התקנים, מכונות וציוד; תוכנת וחומרת 
מחשב שמאפשרות עדכון, ניהול וקונפיגורציה מרחוק של 

התקנים, מכונות וציוד; תוכנת וחומרת מחשב לשימוש בבניית 
זרימת עבודה לוגית מנתונים; תוכנת וחומרת מחשב לשימוש 
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integrated laser scanners; computer and network 
management software and hardware for the 
management and monitoring of rugged handheld 
personal computers; integrated voice and data 
enabled wide area wireless radio; linear and area 
imagers and digital cameras; magnetic card and 
smart card reading devices; memory devices, 
namely, blank flash memory cards; mobile and fixed 
computers and monitors for end-to-end mobile 
computing systems for businesses; mobile or 
handheld printers for labels and business forms; 
modem devices; near field communication (NFC) 
technology-enabled devices, namely, printers; 
pagers; portable and fixed radio frequency computer 
and network management software and hardware all 
for use with the management and monitoring of 
personal digital assistants, vehicle mounted 
computers and electronic personal organizers; 
portable and fixed radio frequency receivers and 
transmitters portable and handheld computers for 
incorporating bar code and radio frequency 
identification tag scanners and operating software 
therefore; portable computers with auto identification 
functionality and operating software therefore; 
pressure and temperature sensors; printers, namely, 
mobile printers and label printers; printers, print 
engines and printer modules for testing RFID 
transponders, reading and writing RFID data, and 
creating encoded smart tags and labels by applying 
RFID components; printer components, namely, 
printheads; thermal printers; radar and radar 
detectors; radio frequency identification printing and 
encoding machines; radio frequency identification, 
RFID, smart tags and labels featuring embedded 
microchips, integrated circuits, antennas and 
transponders for recording, receiving, storing, 
encoding, updating and transmitting data; readers 
and tags for real-time location systems; radio 
transceivers and operating software therefore; 
computer interface boards, computer cables, 
electrical connectors, and computer peripherals 
therefore, all sold as a unit; computer software 
containing communications protocols for handheld 
mobile electronic devices; radio receivers and 
transmitters; smartphone applications and software 
to develop smartphone applications for printing 
labels, receipts, cards, tags and business forms; 
software for reading bar codes, bar code readers, bar 
code scanning devices for physical inventory control; 
software to design, configure, operate and trouble-
shoot communications systems; software to design 
cards; software to design labels and configure label 
printers; software to manage and drive card printers; 
software for enabling a general-purpose computer to 
print and/or read bar codes; software to design, 
configure, operate and trouble-shoot real-time 
location system; software to program and manage 
network printers; telecopier machines; telemetry tag 
that transmits the location of objects such as 
vehicles, inventory, containers, equipment or 
products and personnel; two-way radios; ultra 
wideband (UWB) radar systems comprising radar; 
ultra wideband communications systems comprising 
UWB transmitters and receivers; ultra wideband 
signal generators; voice processing devices; digital 
dictation machines; digital answer telephone 
machines; wireless Ethernet bridges; wireless local 

בהעברת מידע להתקנים בצורה אלחוטית וניהול התקנים 
אלחוטיים; הנכללים כולם בסוג 9                                         
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area network hardware equipment, namely, computer 
parallel and serial ports, access points for connecting 
network computer users and computer network 
switches, electronic controllers, electronic mini-
controllers and antennas; wristband printers; RFID 
cards; downloadable software for tracking physical 
movement for use with motion-detecting sensors; 
downloadable customized forms for the operation 
and management of business activities; computer 
software and hardware that allows real-time 
exchange of information with and access to 
information from people, devices, machines and 
equipment; computer software and hardware that 
allows viewing, analyzing, filtering and managing 
data from people, devices, machines and equipment; 
computer software and hardware that allows remote 
updating, managing and configuring devices, 
machines and equipment; computer software and 
hardware used to build logical workflow from data; 
computer software and hardware used to transfer 
information to devices wirelessly and manage 
wireless devices.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 16 סוג: 16

 Paper and plastic printer labels; paper and plastic 
barcode printer labels; business forms; paper and 
plastic identification labels and bands processable 
through printers such as laser printers and used by 
healthcare professionals; printable paper stock, 
namely, blank or partially printed labels, printing 
machine ribbons; printed matter and printed 
publications, namely, brochures, instruction and user 
manuals, written presentations and training materials 
in the field of computer software, hardware, real time 
location systems, and printers; printer supplies, 
namely blank or partially printed labels not of textile 
and computer printer ribbons; self-adhering labels 
made of paper for use for patient identification and 
patient care in the health care industry; plastic cards 
imprinted with numbers used to track use of the card; 
laminated identification cards; transfer film, namely, 
stickers and transfers; tags, namely, paper and 
plastic identification tags; thermal paper; receipt 
paper; self-adhesive paper and plastic labels.

תוויות מדפסת מנייר ופלסטיק; תוויות ברקוד למדפסת מנייר 
ופלסטיק; טפסים עסקיים; תוויות זיהוי מנייר ופלסטיק וסרטים 

הניתנים לעיבוד באמצעות מדפסות כגון מדפסות לייזר 
והנמצאים בשימוש על ידי אנשי מקצוע מתחום הבריאות; מלאי 
נייר להדפסה, דהיינו, תוויות ריקות או מודפסות חלקית, סרטים 
למכונת הדפסה; חומר מודפס ופרסומים מודפסים, דהיינו, 
ברושורים, מדריכי הוראה ושימוש, מצגות  כתובות וחומרי 

הדרכה בתחום של תוכנת מחשב, חומרה, מערכות מיקום בזמן 
אמת, ומדפסות; ציוד להדפסה, דהיינו תוויות ריקות או 

מודפסות חלקית לא מטקסטיל וסרטי מדפסת מחשב; תוויות 
נדבקות עצמית עשויות מנייר לשימוש עבור זיהוי מטופל וטיפול 

במטופל בתעשיית הבריאות; כרטיסי פלסטיק מוטבעים 
במספרים המשמשים לאיתור שימוש בכרטיס; כרטיסי זיהוי 
שעברו למינציה; שקף העברה, דהיינו, מדבקות ומעבירים; 

תגים, דהיינו, תגי זיהוי מנייר ופלסטיק; נייר תרמי; נייר קבלות; 
תוויות נדבקות עצמית מנייר ופלסטיק; הנכללים כולם בסוג 16   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 20 סוג: 20

Paper laminate identification wristbands for use in the 
healthcare industry; self-adhering labels made of 
plastic for use for patient identification and patient 
care in the health care industry.

סרטי זיהוי לפרק כף יד מנייר שעברו למינציה לשימוש 
בתעשיית הבריאות; תוויות נדבקות עצמית עשויות פלסטיק 
לשימוש בזיהוי מטופל וטיפול במטופל בתעשיית הבריאות; 
הנכללים כולם בסוג 20                                               
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Class: 35 סוג: 35

Business consulting services in the field of computer-
based printing, computer software and computer 
products, printers, data security, access control 
devices, membership cards, gift cards, financial 
cards and business forms; business consulting 
services to manufacturers or shipping terminal 
operators regarding productivity, efficiency, inventory 
control, operational procedures, and equipment 
purchases; business development services, namely, 
assistance in product commercialization for new 
technologies; business management consulting 
services and business consulting services; 
computerized database management services; 
conducting dealer incentive award programs to 
promote the sale of printers, printer labels, and 
supplies; distributorship services in the field of 
business forms; information management services, 
namely, shipment processing, preparing shipping 
documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, 
intranet, and internet; online retail store services 
featuring mobile phones, bar code data capture 
systems, mobile computing and computer hardware 
and software, pre-recorded audio and audio visual 
works and related merchandise via the Internet and 
other computer and electronic communications 
networks; physical inventory control services; retail 
store services featuring mobile phones, bar code 
data capture systems, mobile computing and 
computer hardware and software for each of the 
foregoing, pre-recorded audio and audio visual works 
and related merchandise and demonstrations of 
products.

שירותי ייעוץ עסקי בתחום דפוס מבוסס מחשב, תוכנת מחשב 
ומוצרי מחשב, מדפסות, אבטחת מידע, התקני בקרת גישה, 
כרטיסי חברות, כרטיסי מתנה, כרטיסים פיננסיים וטפסים 
עסקיים; שירותי ייעוץ עסקי ליצרנים או מפעילי מסוף שילוח 
באשר לפריון, יעילות, בקרת מלאי, נהלים תפעוליים ורכישות 
ציוד; שירותי פיתוח עסקי, דהיינו, סיוע במסחור מוצר עבור 
טכנולוגיות חדשות; שירותי ייעוץ לניהול עסקי ושירותי ייעוץ 
עסקי; שירותי ניהול מסד נתונים ממוחשב; קיום תוכניות 

לתימרוץ סוכנים בפרס לשם קידום מכירות של מדפסות, תוויות 
למדפסות וציוד; שירותי הפצה בתחום של טפסים עסקיים; 
שירותי ניהול מידע, דהיינו, עיבוד משלוח, הכנת תעודות 
משלוח וחשבונות, מעקב אחר מסמכים, חבילות ומטענים 
ברשתות מחשב, באינטראנט, ובאינטרנט; שירותי חנות 

קמעונאית מקוונת הכוללים טלפונים ניידים, מערכות לכידת 
נתוני בר קוד, מיחשוב נייד וחומרת ותוכנת מחשב, אודיו 

ועבודות אורקוליות מוקלטות מראש וסחורה נלווית באמצעות 
האינטרנט ורשתות מחשב ותקשורת אלקטרונית אחרות; 
שירותי ניהול מלאי פיזיים; שירותי חנות קמעונאית הכוללים 
טלפונים ניידים, מערכות לכידת נתוני ברקוד, מיחשוב נייד 

וחומרת ותוכנת מחשב עבור כל אחד מן האמורים לעיל, אודיו 
ועבודות אורקוליות מוקלטות מראש וסחורה נלווית והדגמות של 
מוצרים; הנכללים כולם בסוג 35                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 37 סוג: 37

Consultation relating to computer repair,  installation, 
maintenance and repair of electronic equipment, 
namely, communications equipment and bar code 
data capture systems; label printer repair services; 
consultancy services in the nature of advising and 
assisting with installation, modification and 
maintenance of computer hardware that allows real-
time exchange of information with and access to 
information from people, devices, machines and 
equipment and applications that interact with that 
data.

ייעוץ הנוגע לתיקון מחשבים, התקנה, תחזוקה ותיקון של ציוד 
אלקטרוני, דהיינו, ציוד תקשורת ומערכות איסוף נתוני ברקוד; 
שירותי תיקון מדפסת תווית; שירותי ייעוץ מסוג של מתן עצות 

וסיוע בהתקנה, התאמה והתחזוקה של חומרת מחשב 
המאפשרת החלפה בזמן אמת של מידע עם  וגישה למידע 
מאת אנשים, מכשירים, מכונות וציוד ויישומים אשר מבצעים 
אינטראקציה עם נתונים אלה; הנכללים כולם בסוג 37             
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Class: 38 סוג: 38

Providing access to electronic databases and 
networks, allowing the user to send, receive and 
interact with audio, text, digital images, videos, 
electronic game applications, and social media over 
a network; providing access to network 
communications infrastructure to allow the user to 
receive location based coordinates, namely, 
providing access to telecommunication and global 
computer networks; technical consulting in the field of 
data transmission and Radio Frequency Identification 
systems (RFID); wireless telecommunications 
services, namely, wireless data messaging services 
that allow a user to send and receive instant 
messages, electronic mail and data; wireless 
telephone services and electronic transmission of 
data and documents via communications networks 
and global computer networks; provision of technical 
information and technical consultation in the area of 
telecommunications; telecommunication access 
services, namely, providing access to, denying 
access to electronic databases and networks to 
affect power levels on wireless telecommunication 
devices; telecommunications network planning.

מתן גישה למאגרי מידע ורשתות אלקטרוניים, המאפשרים 
למשתמש לשלוח, לקבל ולקיים אינטראקציה עם אודיו, טקסט, 
דמויות דיגיטליות, וידאו, יישומי משחקים אלקטרוניים, ומדיה 
חברתית על גבי רשת; מתן גישה לתשתית תקשורת רשת כדי 
לאפשר למשתמש לקבל קואורדינטות מבוססות מיקום, דהיינו, 

אספקת גישה לרשתות טלקומוניקציה ומערכות מחשב 
גלובאליות; ייעוץ טכני בתחום של העברת נתונים ומערכות זיהוי 
תדרי רדיו (RFID); שירותי טלקומוניקציה אלחוטית, דהיינו, 

שירותי הודעות נתונים אלחוטיים המאפשרים למשתמש לשלוח 
ולקבל מיידית הודעות, דואר אלקטרוני ונתונים; שירותי טלפון 
אלחוטי ותשדורת אלקטרונית של נתונים ומסמכים באמצעות 
רשתות תקשורת ורשתות מחשבים עולמיות; אספקה של מידע 

טכני וייעוץ טכני בתחום של טלקומוניקציות; שירותי גישת 
טלקומוניקציה, דהיינו, אספקת ומניעת גישה למסדי נתונים 
אלקטרוניים ורשתות כדי להשפיע על רמות כח על התקני 

טלקומוניקציה אלחוטיים; תכנון רשתות טלקומוניקציה; הנכללים 
כולם בסוג 38                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture for others of computer 
hardware and computer software real-time location 
system for use in the field of determining the physical 
location of a variety of objects such as vehicles, 
inventory, containers, equipment or products, and 
personnel.

ייצור בהתאמה  אישית לאחרים של חומרת ותוכנת מחשב של 
מערכת מיקום בזמן אמת לשימוש בתחום של קביעת המיקום 

הפיזי של מגוון רחב של אובייקטים כגון כלי רכב, מלאי, 
מכולות, ציוד או מוצרים, וכח-אדם; הנכללים כולם בסוג 40       
                                                                                    

                

Class: 41 סוג: 41

Educational services in the nature of conducting 
training in the field of computer software and 
hardware that allows real-time exchange of 
information with and access to information from 
people, devices, machines and equipment, including 
and without limitation, training in the usage, support 
and/or development of computer software and 
connected people, devices, machines and 
equipment; educational services in the nature of 
conferences in the field of computer and network 
hardware and software; on-line journals, namely, 
blogs featuring information and commentary in the 
field of computer and network software and 
hardware.

שרותי חינוך מסוג קיום  הכשרה בתחום של תוכנת וחומרת 
מחשב, המאפשרת חילופי מידע בזמן אמת וגישה למידע 

מאנשים, מכשירים, מכונות וציוד, כולל ובלא להגביל, הכשרה 
בשימוש, תמיכה ו / או פיתוח של תוכנות מחשב ואנשים, 
מכשירים, מכונות וציוד מחוברים; שירותי חינוך מסוג כנסים 
בתחום של חומרת ותוכנת מחשב ורשת; כתבי עת מקוונים, 
דהיינו, בלוגים הכוללים מידע ופרשנות בתחום של תוכנת 

וחומרת מחשב ורשת; הנכללים כולם בסוג 41                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Basic and applied research in the fields of physics, 
chemistry, engineering, computer programming, 
information technology and telecommunications; 
computer programing and database design for 
others; computer services, namely, designing and 
implementing for others wireless local area networks, 
end-to-end mobile computing systems and computer 
hardware and software systems for capturing, 
moving, and managing images, voice, sound 
recordings, printed text and data all captured from 
bar codes, radio frequency identification tags, and 
mobile computing and communication devices; 
computer services, namely, providing an interactive 
site that allows communications, information 
download, software download, computer hardware 

מחקר בסיסי ושימושי בתחומי פיזיקה, כימיה, הנדסה, תיכנות 
מחשבים, טכנולוגית מידע וטלקומוניקציה; תיכנות מחשב 

ועיצוב מאגרי מידע עבור אחרים; שירותי מחשב, דהיינו עיצוב 
ויישום עבור אחרים של רשתות איזור מקומי אלחוטיות, 
מערכות מיחשוב מקצה-אל-קצה ניידות ומערכות חומרת 
ותוכנת מחשב ללכידה, הזזה וניהול דמויות, קול, הקלטות 
צליל, מלל מודפס ונתונים, כולם נלכדו מברקודים, תגי זיהוי 
תדרי רדיו, והתקני מיחשוב ותקשורת ניידים; שירותי מחשב, 
דהיינו, אספקת אתר אינטראקטיבי המאפשר תקשורת, הורדת 
מידע, הורדת תוכנה, שירותי תמיכה לתוכנת וחומרת מחשב, 
ותמיכה במכירות על רשת מחשבים עולמית, שניתן לגישה 
ממחשב, קו-יבשתי והתקני תקשורת אלחוטיים; עיצוב תוכנת 
מחשב עבור אחרים; פיתוח תוכנת מחשב בתחום של עסקאות 
נקודת-מכירה ניידת; עיצוב ממשק תוכנת מחשב עבור אחרים; 
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and software support services, and sales support on 
a global computer network, accessible via computer, 
land-line and wireless communications devices; 
computer software design for others; computer 
software development in the field of mobile point-of-
sale transactions; computer software interface design 
for others; consultation and design services relating 
to computers in the field of GPS-driven mapping and 
direction finding; consultation and design services 
relating to computers in the field of mobile customer 
relationship management; consultation and design 
services relating to computers in the field of mobile 
ticketing, break-fix and repair; consultation and 
design services relating to computers used for 
transmitting, receiving, viewing, updating and 
managing data, inventory and material handling, 
store and retrieval, shipping and receiving, ordering, 
picking and cycle counting of merchandise, asset 
management and tracking, payment processing, 
personal identification collection and verification, 
speech recognition, dispatching and scheduling, 
general data collection and equipment maintenance; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and 
software systems concerning bar code data capture 
systems, mobile computing and mobile 
communication devices for others; consulting 
services in the field of design, selection, 
implementation, and use of computer hardware and 
software systems for others; custom design and 
development of computer hardware, computer 
software; design and development of digital 
telecommunications systems for public and private 
networks; installation of computer software; 
installation of computer software concerning bar code 
concerning code data capture systems, mobile 
computing and mobile communication devices; non-
downloadable software services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable software for 
real-time location system; printer service plans; 
providing technical information concerning the 
features and interoperability of the software of third 
party software providers concerning bar code data 
capture systems, mobile computing and mobile 
communication devices; providing temporary use of 
non-downloadable software for use in management 
and operation of manufacturing and shipping 
container depots, logistics centers, rail terminals, 
intermodal terminals or airports; research and 
development of new products for others in the field of 
telecommunications; service rendered by 
professionals for product support, namely, the 
provision of technical information and technical 
consultation in the area of computers; technical 
consultation services in the field of bar code data 
capture systems, mobile computer and mobile 
communication devices and computer software and 
hardware for each of the foregoing, including 
installation of computer software for bar code data 
capture systems, mobile computing and mobile 
communication devices; technical consulting and 
custom design of data transmission, reception and 
management systems, and material handling 
systems; technical consulting, design and integration 
services for Radio Frequency Identification systems 
(RFID); technological planning and consulting 
services in the field of telecommunications network 

שירותי יעוץ ועיצוב הקשורים למחשבים בתחום של  מיפוי 
ומציאות כיוון מבוססי GPS; שירותי יעוץ ועיצוב הקשורים 

למחשבים בתחום של ניהול נייד של יחסי לקוחות; שירותי יעוץ 
ועיצוב הקשורים למחשבים בתחום של כרטוס קלקול-תיקון  
ותיקון ניידים; שירותי יעוץ ועיצוב הקשורים למחשבים לשימוש 
בשידור, קליטה, צפייה, עדכון וניהול נתונים, מלאי וטיפול 
בחומרים, אחסון ושליפה, הובלה וקבלה, הזמנה, איסוף 

וספירת מחזור של סחורות, ניהול ומעקב אחר נכסים, עיבוד 
תשלומים, איסוף ואימות זיהוי אישי, זיהוי דיבור, משלוח 
ותזמון, איסוף מידע כללי ותחזוקת ציוד; שירותי יעוץ עבור 
אחרים בתחום של עיצוב, בחירה, יישום ושימוש במערכות 
חומרת ותוכנת מחשב לגבי מערכות ללכידת נתוני ברקוד, 
התקני מיחשוב ניידים והתקני תקשורת ניידים; שירותי יעוץ 
בתחום של עיצוב, בחירה, השמה ושימוש במערכות חומרת 
ותוכנת מחשב עבור אחרים; עיצוב ופיתוח לפי הזמנה של 
חומרת מחשב, תוכנת מחשב; עיצוב ופיתוח של מערכות 
טלקומוניקציה דיגיטליות עבור רשתות ציבוריות ופרטיות; 

התקנת תוכנת מחשב; התקנת תוכנת מחשב לגבי ברקוד, לגבי 
מערכות ללכידת נתוני קוד, התקני מיחשוב נייד והתקני 

תקשורת ניידים; שירותי תוכנת מחשב שלא ניתנת להורדה, 
דהיינו אספקת שימוש זמני של תוכנה שלא ניתנת להורדה 
עבור מערכת מיקום בזמן אמת; תוכנית שירות למדפסת; 

אספקת מידע טכני לגבי התכונות והאינטר-הפעלה של התוכנה 
של ספקי תוכנה מצד שלישי לגבי מערכות ללכידת נתוני ברקוד, 
התקני מיחשוב ניידים והתקני תקשורת ניידים; אספקת שימוש 
זמני של תוכנת מחשב שלא ניתנת להורדה לשימוש בניהול 
והפעלה של ייצור מחסני מכולות הובלה, מרכזי לוגיסטיקה, 
מסופי רכבות,  מסופים אינטר מודאליים , או נמלי תעופה; 
מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים עבור אחרים בתחום של 

טלקומוניקציה; שירות הניתן ע"י אנשי מקצוע לתמיכה במוצר, 
דהיינו אספקת מידע טכני ויעוץ טכני בתחום של מחשבים; 
שירותי ייעוץ טכני בתחום של מערכות לכידת נתוני ברקוד, 
מחשב נייד ומכשירי תקשורת ניידים ותוכנת וחומרת מחשב 
לכל אחד מהאמור לעיל, כולל התקנה של תוכנת מחשב 

למערכות לכידת נתוני ברקוד, מיחשוב נייד והתקני תקשורת 
ניידים; יעוץ טכני ועיצוב לפי הזמנה של מערכות שידור, קליטה 
וניהול נתונים, ומערכות לטיפול בחומרים; שירותי יעוץ, עיצוב 
ושילוב טכניים עבור מערכות זיהוי תדרי רדיו (RFID); שירותי 
תכנון וייעוץ טכנולוגיים, בתחום של רשתות טלקומוניקציה; 

עדכון תוכנת מחשב עבור מערכות ללכידת נתוני ברקוד; שירותי 
"תוכנה כְשרות" (SAAS), דהיינו אירוח תוכנה שמאפשרת 
החלפה בזמן אמת של מידע עם וגישה למידע מאת בני אדם, 
התקנים, מכונות וציוד ויישומי תוכנה שמגיבים הדדית עם 
המידע האמור; שירותי פיתוח תוכנת מחשב ושירותי יעוץ 
מחשב עבור עסקים, כולל, אך לא מוגבל לניהול ו/או אירוח 
מרחוק של יישומי מחשב עבור אחרים; שירותי יעוץ לעיצוב, 
בחירה,  יישום, שינוי, תחזוקה ושימוש של מערכות תוכנת 
מחשב; יעוץ טכני הקשור להתקנת תוכנת מחשב; שירותי 

תמיכה טכנית, דהיינו, פתרון בעיות בצורה של אבחון בעיות של 
חומרת ותוכנת מחשב; שירותי אבחון למחשב; שירותי יעוץ 

בצורה של ייעוץ וסיוע ביישום, התקנה, תצורה, שינוי ותחזוקה 
של תוכנת מחשב שמאפשרת החלפה בזמן אמת של מידע עם 
וגישה למידע מאת בני אדם, התקנים, מכונות וציוד ויישומים 
שמגיבים הדדית עם המידע כאמור, וכמו כן ייעוץ וסיוע ביישום 
ותצורה של חומרת מחשב שמאפשרת החלפת מידע בזמן אמת 

עם וגישה למידע מאת בני אדם, התקנים, מכונות וציוד 
ויישומים שמגיבים הדדית עם הנתונים הללו; אספקת אתר 

הכולל תוכנה שלא ניתנת להורדה למשתמשים וליישומי תוכנה 
להתממשק עם בני אדם, התקנים, מכונות וציוד ולנהל וכדי 
לספק שירותי משלוח הודעות, ניהול ואחסון זכרון; יעוץ לגבי 

מערכות מחשב, קישוריות רשתות מחשב, ועיצוב והפצת יישומי 
תוכנה; שירותי תוכנת מחשב, דהיינו פיתוח, תחזוקה, תיקון 
והתקנה של תוכנת מחשב, ופתרון בעיות של תוכנת מחשב; 
שירותי תמיכה טכנית בצורה של אבחון בעיות תוכנת מחשב; 
שדרוג ועדכון של תוכנות מחשב; כתיבת, עיצוב והתאמה 

אישית של תוכנת מחשב ותוכנת-ביניים; אספקת מידע בתחום 
של תוכנת מחשב ותוכנת-ביניים; יעוץ לגבי תוכנת מחשב 

כ"ד סיון תשע"ו - 38630/06/2016



planning; up-dating of computer software for bar 
code data capture systems; Software as a service 
(SAAS) services, namely, hosting software that 
allows real-time exchange of information with and 
access to information from people, devices, 
machines and equipment and software applications 
that interact with that data; computer software 
development services and computer consulting 
services for businesses, including but not limited to 
remote management and/or hosting of computer 
applications for others; consultancy services for the 
design, selection, implementation, modification, 
maintenance and use of computer software systems; 
technical advice related to the installation of 
computer software; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing 
computer hardware and software problems; 
computer diagnostic services; consultancy services in 
the nature of advising and assisting with the 
implementation, installation, configuration, 
modification and maintenance of computer software 
that allows real-time exchange of information with 
and access to information from people, devices, 
machines and equipment and applications that 
interact with that data, as well as advising and 
assisting with the implementation and configuration 
of computer hardware that allows real-time exchange 
of information with and access to information from 
people, devices, machines and equipment and 
applications that interact with that data; Providing a 
website featuring non-downloadable software for 
allowing users and software applications to interface 
with and manage people, devices, machines and 
equipment and to provide messaging, management 
and memory storage services; consulting with regard 
to computer systems, computer network connectivity, 
and software applications design and deployment; 
computer software services, namely, development, 
maintenance, repair, and installation of computer 
software, and troubleshooting of computer software 
problems; technical support services in the nature of 
diagnosing computer software problems; upgrade 
and updating of computer software; authoring, design 
and customization of computer software and 
middleware; providing information in the field of 
computer software and middleware; computer 
software consultation in the field of computer 
software and middleware; support services with 
regard to computer systems, computer network 
connectivity hardware and computer, namely, 
troubleshooting and diagnosing of problems; 
computer services, namely, providing remote 
management of remote devices via computer 
networks for others.

בתחום של תוכנת מחשב ותוכנת-ביניים; שירותי תמיכה לגבי 
מערכות מחשב, חומרת קישוריות רשת מחשבים ומחשב, 
דהיינו פתרון בעיות ואבחון בעיות; שירותי מחשב, דהיינו 
אספקת ניהול מרחוק של התקנים רחוקים דרך רשתות 

מחשבים 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., 20/02/2015, No. 86/541,293 ארה"ב, 20/02/2015, מספר 86/541,293

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

כ"ד סיון תשע"ו - 38730/06/2016



 Owners

Name: ZIH Corp.

Address: 475 Half Day Road,, Lincolnshire, Illinois, 
60069, 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

Class: 20 סוג: 20

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 38830/06/2016



רילוקס
RILUX

Trade Mark No. 272596 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UNIPHARM LTD. שם: אוניפארם בע"מ

Address: P.O.B. 21429, Tel Aviv, 6121301, Israel כתובת : ת.ד. 21429, תל אביב, 6121301, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
nerve system; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במערכת העצבים; הנכללים כולם בסוג 
                                                               .5

כ"ד סיון תשע"ו - 38930/06/2016



זולטופיי

Trade Mark No. 272600 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark

(Denmark 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסוכרת; הנכללים כולם בסוג 5.       
                                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 39030/06/2016



Trade Mark No. 272687 מספר סימן

Application Date 16/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237229 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Airways Aviation S.à.r.l.

Address: 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 
Luxembourg, Luxembourg

(S.à.r.l.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications, namely brochures, magazines, 
booklets, operating instructions, books (including 
manuals and loose-leaf books), manuals, brochures, 
and teaching materials in the field of aviation and air 
transport.

Class: 41 סוג: 41

Instruction and training of pilots and cabin crew for 
aircraft and for helicopter flights; courses, seminars 
and other educational services in the field of aviation 
and air transport services; electronic online 
publications in the field of aircraft and helicopters, 
flight instructions, for training of pilots and cabin 
crew; organization of tests for measuring 
performance.

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

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

Benelux, 11/05/2014, No. 1289338 בנלוקס, 11/05/2014, מספר 1289338

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

כ"ד סיון תשע"ו - 39130/06/2016



Trade Mark No. 272689 מספר סימן

Application Date 26/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0289889 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOGEVINUS FINE WINES, S.A.

Address: Av. Diogo Leite, 344, P-4400-111 Vila Nova de 
Gaia, Portugal

(Portugal société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, sparkling wines, ciders, alcohols and eaux-
de-vie (brandy), various liqueurs (spirits).

כ"ד סיון תשע"ו - 39230/06/2016



Trade Mark No. 272694 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0913750 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PHARMA MAR, S.A.

Address: Polígono Industrial la Mina Norte, Avenida de 
los Reyes 1, Colmenar Viejo, E-28770 MADRID, Spain

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary products for use in 
oncology.

כ"ד סיון תשע"ו - 39330/06/2016



Trade Mark No. 272695 מספר סימן

Application Date 09/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0995838 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ghost-Bikes GmbH

Address: An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, 
Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(company with limited liability))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles, bicycle parts namely bicycle frames, bicycle 
forks, bicycle spring forks, bicycle handlebars, bicycle 
grips, bicycle front stems, bicycle headsets, bicycle 
handles, bicycle hubs, bicycle tyres, bicycle rims, 
bicycle pedals, bicycle seat posts, bicycle saddles, 
bicycle shock absorbers, bicycle chain stay guards, 
bicycle mudguards.

כ"ד סיון תשע"ו - 39430/06/2016



Trade Mark No. 272696 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0996004 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Trademark consisting of the words "OFFICINE 
CREATIVE" written in capital letters where the initials 
are higher than other letters.

 Owners

Name: DI ROSA Roberto

Address: Via Custoza, 51, I-63812 Montegranaro (FM), 
Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, sweaters, cardigans, waistcoats, 
dresses, trousers, shorts, jerseys, raincoats, clothing 
made of leather namely leather coats, leather 
jackets, leather vests, pant suits of leather, trousers 
of leather; woolen clothing namely, woolen jackets, 
woolen sweaters, woolen cardigans, woolen suits, 
woolen trousers, woolen skirts, woolen dresses; 
stockings, stocking suspenders, sock suspenders, 
wind resistant jackets, ski pants, fur coats, evening 
coats, overcoats, skirts, suits, jackets, undershirts, T-
shirts, clothing for gymnastics, namely, sport jerseys 
and breeches for sports, sport over uniforms; 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 for clothing, braces; 
footwear, namely, shoes, boots, ankle boots, leather 
shoes, galoshes, rain boots, sports footwear, 
sandals, slippers, soles for footwear, heels and 
footwear uppers; headgear, namely, hats and caps.

כ"ד סיון תשע"ו - 39530/06/2016



Trade Mark No. 272697 מספר סימן

Application Date 21/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1033378 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Alimentary pasta, flour and preparations made from 
cereals.

כ"ד סיון תשע"ו - 39630/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, gold, 
black. as shown in the  mark.

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

The trademark consists of the wording [PASTIFICIO 
DEI CAMPI - GRAGNANO] on two lines, the first line 
in Red and the second line in gold, and curved. 
Underneath is a fancy coat of arms, also in gold. The 
aforesaid wording is under the reproduction of five 
ears of wheat of various sizes and arranged radially, 
surrounded by stylised grains of wheat of different 
sizes. At the bottom of the aforesaid ears of wheat 
are three parallel lines arranged vertically and a 
series of horizontal parallel lines, forming a kind of 
"V" to represent a stylised field of wheat. All the 
aforesaid graphic representation is in Pantone Red 
485. The background colour for the whole trademark 
is black.
PASTA FACTORY OF THE FIELDS

 Owners

Name: Pastificio Dei Campi S.R.L.

Address: Via dei Campi, 50, I-80054 Gragnano (NA), Italy

(ITALY Limited Liability Company)

כ"ד סיון תשע"ו - 39730/06/2016



Trade Mark No. 272698 מספר סימן

Application Date 01/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1080029 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TRE B S.R.L.

Address: Viale Montagni, 63/a, I-50050 Limite sull'Arno 
(FI), Italy

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Jackets made of leather and fur; coats made of 
leather and fur; trousers, skirts, dresses, suits, shirts, 
t-shirts, sweaters, underwear, swimwear, beachwear, 
socks and stockings, gloves, ties, scarves, foulards, 
hats and caps; fur stoles, fur hats; boots, shoes and 
slippers; belts for clothing.

כ"ד סיון תשע"ו - 39830/06/2016



Trade Mark No. 272700 מספר סימן

Application Date 04/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1142137 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH

Address: Thomas-Wimmer-Ring 1-3, 80539 München, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software (recorded), computer programs 
(downloadable), electronic storage media of all kinds, 
including data carriers, in particular in machine-
readable form.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, goods of paper, card and cardboard 
(included in this class), stationery, prospectuses, 
brochures, information sheets and circulars.

Class: 35 סוג: 35

Tax consultancy, both national and international, 
namely preparation of tax declarations; professional 
business consultancy, in particular relating to 
business appraisals and contracts; provision of 
business management expertise; appraisal of 
compliance with tax law and regulations during tax 
inspections; preparing balance sheets; accounting 
and tax inspections, in particular tax audits relating to 
all kinds of taxation, examination of the fiscal 
liabilities of corporate portfolios, namely appraisal 
and auditing of corporate investments and 
subsidiaries with a view to preparing concepts and 
propositions to reduce fiscal liability.

Class: 36 סוג: 36

Preparation of fiscal assessments and fiscal 
valuations, essentially in relation to corporation, 
business, turnover and income taxes; mergers and 
acquisitions, namely financial consultancy on the 
purchase and sale of companies and equity 
financing; financial consultancy in relation to care in 
old age.

Class: 45 סוג: 45

Legal services, legal consultancy and representation.

כ"ד סיון תשע"ו - 39930/06/2016



Trade Mark No. 272702 מספר סימן

Application Date 04/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1142927 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH

Address: Thomas-Wimmer-Ring 1-3, 80539 München, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software (recorded), computer programs 
(downloadable), electronic storage media of all kinds, 
including data carriers, in particular in machine-
readable form.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, goods of paper, card and cardboard 
(included in this class), stationery, prospectuses, 
brochures, information sheets and circulars.

Class: 35 סוג: 35

Tax consultancy, both national and international, 
namely preparation of tax declarations; professional 
business consultancy, in particular relating to 
business appraisals and contracts; provision of 
business management expertise; appraisal of 
compliance with tax law and regulations during tax 
inspections; preparing balance sheets; accounting 
and tax inspections, in particular tax audits relating to 
all kinds of taxation, examination of the fiscal 
liabilities of corporate portfolios, namely appraisal 
and auditing of corporate investments and 
subsidiaries with a view to preparing concepts and 
propositions to reduce fiscal liability.

Class: 36 סוג: 36

Preparation of fiscal assessments and fiscal 
valuations, essentially in relation to corporation, 
business, turnover and income taxes; mergers and 
acquisitions, namely financial consultancy on the 
purchase and sale of companies and equity 
financing; financial consultancy in relation to care in 
old age.

Class: 45 סוג: 45

Legal services, legal consultancy and representation.

כ"ד סיון תשע"ו - 40030/06/2016



Trade Mark No. 272711 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zerto Ltd שם: זרטו בע"מ

Address: 10 Abba Eban Blvd., Building C, 11th Floor, 
P.O.B. 12292, Herzliya, 4672528, Israel

כתובת : אבא אבן 10, בניין ג', קומה 11, ת.ד. 12292, הרצליה 
פיתוח, 4672528, ישראל

חברה פרטית מוגבלת

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer software 
applications for use in the fields of business 
continuity and disaster recovery by providing data 
replication and recovery via cloud-based and 
virtualization of IT infrastructure, computer software, 
servers and databases; and instructional manuals, 
sold as a unit; all included in class 09.

תוכנת מחשב ואפליקציות תוכנת מחשב לשימוש בתחומי 
המשכיות עסקית והתאוששות מאסון על-ידי אספקת העתק 
ושחזור נתונים באמצעות תשתית טכנולוגית מידע, תוכנת 

מחשב, שרתים ומאגרי-מידע מבוססי-ענן ווירטואליים; ומדריכי 
הוראות, הנמכרים כיחידה; הנכללים כולם בסוג 09.                 
                                                                                    

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) in the fields of 
business continuity and disaster recovery by 
providing data replication and recovery via cloud-
based and virtualization of it infrastructure, computer 
software, servers and databases; consulting services 
in the field of design, selection, implementation and 
use of computer hardware and software systems in 
the field of business continuity and disaster recovery 
systems for others; computer programming services 
to create online facilities that will offer business 
continuity and disaster recovery; installation, 
maintenance and repair of software for computer 
systems, computer networks and computer 
databases; all included in class 42.

תוכנה כשירות בתחומי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון 
על-ידי אספקת תשתית טכנולוגית מידע, תוכנת מחשב, שרתים 
ומאגרי-מידע מבוססי-ענן ווירטואליים; שירותי ייעוץ בתחום 

עיצוב, בחירה, השמה ושימוש בחומרת מחשב ומערכות תוכנה 
בתחום המשכיות עסקית והתאוששות מאסון עבור אחרים; 
שירותי תכנות מחשבים ליצירת מתקנים מקוונים אשר יציעו 
המשכיות עסקית והתאוששות מאסון; התקנה, תחזוקה ותיקון 
של תוכנה עבור מערכות מחשב, רשתות מחשב ומאגרי מידע 
ממוחשבים; הנכללים כולם בסוג 42.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ד סיון תשע"ו - 40130/06/2016



ZERTO

Trade Mark No. 272712 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zerto Ltd שם: זרטו בע"מ

Address: 10 Abba Eban Blvd., Building C, 11th Floor, 
P.O.B. 12292, Herzliya, 4672528, Israel

כתובת : אבא אבן 10, בניין ג', קומה 11, ת.ד. 12292, הרצליה 
פיתוח, 4672528, ישראל

חברה פרטית מוגבלת

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer software 
applications for use in the fields of business 
continuity and disaster recovery by providing data 
replication and recovery via cloud-based and 
virtualization of IT infrastructure, computer software, 
servers and databases; and instructional manuals, 
sold as a unit; all included in class 09.

תוכנת מחשב ואפליקציות תוכנת מחשב לשימוש בתחומי 
המשכיות עסקית והתאוששות מאסון על-ידי אספקת העתק 
ושחזור נתונים באמצעות תשתית טכנולוגית מידע, תוכנת 

מחשב, שרתים ומאגרי-מידע מבוססי-ענן ווירטואליים; ומדריכי 
הוראות, הנמכרים כיחידה; הנכללים כולם בסוג 09.                 
                                                                                    

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) in the fields of 
business continuity and disaster recovery by 
providing data replication and recovery via cloud-
based and virtualization of it infrastructure, computer 
software, servers and databases; consulting services 
in the field of design, selection, implementation and 
use of computer hardware and software systems in 
the field of business continuity and disaster recovery 
systems for others; computer programming services 
to create online facilities that will offer business 
continuity and disaster recovery; installation, 
maintenance and repair of software for computer 
systems, computer networks and computer 
databases; all included in class 42.

תוכנה כשירות בתחומי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון 
על-ידי אספקת תשתית טכנולוגית מידע, תוכנת מחשב, שרתים 
ומאגרי-מידע מבוססי-ענן ווירטואליים; שירותי ייעוץ בתחום 

עיצוב, בחירה, השמה ושימוש בחומרת מחשב ומערכות תוכנה 
בתחום המשכיות עסקית והתאוששות מאסון עבור אחרים; 
שירותי תכנות מחשבים ליצירת מתקנים מקוונים אשר יציעו 
המשכיות עסקית והתאוששות מאסון; התקנה, תחזוקה ותיקון 
של תוכנה עבור מערכות מחשב, רשתות מחשב ומאגרי מידע 
ממוחשבים; הנכללים כולם בסוג 42.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ד סיון תשע"ו - 40230/06/2016



Trade Mark No. 272713 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zerto Ltd שם: זרטו בע"מ

Address: 10 Abba Eban Blvd., Building C, 11th Floor, 
P.O.B. 12292, Herzliya, 4672528, Israel

כתובת : אבא אבן 10, בניין ג', קומה 11, ת.ד. 12292, הרצליה 
פיתוח, 4672528, ישראל

חברה פרטית מוגבלת

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer software 
applications for use in the fields of business 
continuity and disaster recovery by providing data 
replication and recovery via cloud-based and 
virtualization of IT infrastructure, computer software, 
servers and databases; and instructional manuals, 
sold as a unit; all included in class 09.

תוכנת מחשב ואפליקציות תוכנת מחשב לשימוש בתחומי 
המשכיות עסקית והתאוששות מאסון על-ידי אספקת העתק 
ושחזור נתונים באמצעות תשתית טכנולוגית מידע, תוכנת 

מחשב, שרתים ומאגרי-מידע מבוססי-ענן ווירטואליים; ומדריכי 
הוראות, הנמכרים כיחידה; הנכללים כולם בסוג 09.                 
                                                                                    

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) in the fields of 
business continuity and disaster recovery by 
providing data replication and recovery via cloud-
based and virtualization of it infrastructure, computer 
software, servers and databases; consulting services 
in the field of design, selection, implementation and 
use of computer hardware and software systems in 
the field of business continuity and disaster recovery 
systems for others; computer programming services 
to create online facilities that will offer business 
continuity and disaster recovery; installation, 
maintenance and repair of software for computer 
systems, computer networks and computer 
databases; all included in class 42.

תוכנה כשירות בתחומי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון 
על-ידי אספקת תשתית טכנולוגית מידע, תוכנת מחשב, שרתים 
ומאגרי-מידע מבוססי-ענן ווירטואליים; שירותי ייעוץ בתחום 

עיצוב, בחירה, השמה ושימוש בחומרת מחשב ומערכות תוכנה 
בתחום המשכיות עסקית והתאוששות מאסון עבור אחרים; 
שירותי תכנות מחשבים ליצירת מתקנים מקוונים אשר יציעו 
המשכיות עסקית והתאוששות מאסון; התקנה, תחזוקה ותיקון 
של תוכנה עבור מערכות מחשב, רשתות מחשב ומאגרי מידע 
ממוחשבים; הנכללים כולם בסוג 42.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ד סיון תשע"ו - 40330/06/2016



ZERTO VIRTUAL REPLICATION

Trade Mark No. 272714 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zerto Ltd שם: זרטו בע"מ

Address: 10 Abba Eban Blvd., Building C, 11th Floor, 
P.O.B. 12292, Herzliya, 4672528, Israel

כתובת : אבא אבן 10, בניין ג', קומה 11, ת.ד. 12292, הרצליה 
פיתוח, 4672528, ישראל

חברה פרטית מוגבלת

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer software 
applications for use in the fields of business 
continuity and disaster recovery by providing data 
replication and recovery via cloud-based and 
virtualization of IT infrastructure, computer software, 
servers and databases; and instructional manuals, 
sold as a unit; all included in class 09.

תוכנת מחשב ואפליקציות תוכנת מחשב לשימוש בתחומי 
המשכיות עסקית והתאוששות מאסון על-ידי אספקת העתק 
ושחזור נתונים באמצעות תשתית טכנולוגית מידע, תוכנת 

מחשב, שרתים ומאגרי-מידע מבוססי-ענן ווירטואליים; ומדריכי 
הוראות, הנמכרים כיחידה; הנכללים כולם בסוג 09.                 
                                                                                    

                                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 40430/06/2016



Trade Mark No. 272728 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: TIEN HSIN INDUSTRIES CO., LTD.

Address: No. 6 Wu-gong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung 
City 413, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 4059300, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 4059300, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycle saddles, bicycles, brakes for bicycles, chains 
for bicycles, cranks for cycles, cycle hubs, frames for 
bicycles, gears for cycles, handle bars for bicycles, 
pedals for cycles, rims for wheels of bicycles, wheels 
for bicycles; all included in class 12.

אוכפי אופניים, אופניים, בלמים לאופניים, שרשראות לאופניים, 
כננת לאופניים, ציר גלגל האופניים, מסגרות לאופניים, הילוכים 
לאופניים, כידונים לאופניים, דוושות לאופניים, חישוקי גלגלים 
של אופניים, גלגלים לאופניים, הנכללים כולם בסוג 12.           

                                                        

כ"ד סיון תשע"ו - 40530/06/2016



Trade Mark No. 272732 מספר סימן

Application Date 01/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: GRUP 8, S.A.

Address: Madrazo 81, 4° 1a, BARCELONA, 08006, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Pastes and adhesives for stationery or household 
purposes, paintings, paintings for use in school, 
colouring and paint boxes, painting sets for artists; All 
goods included in Class 16

דבקים ומידבקים למטרות מכשירי כתיבה או משק בית, צבעים, 
צבעים לשימוש בבית ספר, קופסאות צביעה וצבע, מערכות 

צבע לאמנים; כל הסחורות נכללות בסוג 16                           
                                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 40630/06/2016



MINDSPACE

Trade Mark No. 272733 מספר סימן

Application Date 01/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MINDSPACE LTD שם: מיינדספייס בע"מ

Address: 5 Hashoshana Street, Savion, Israel כתובת : רחוב השושנה 5, סביון, ישראל

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; Real estate services; Rental of 
office [real estate]; Real estate services including, 
purchase, sale, brokerage, leasing, management of 
commercial property, offices, co-working space, 
workplace facilities and office space; all included in 
class 36

עסקי נדל"ן; שירותי נדל"ן; שירותי שכירות משרדים [נדל"ן]; 
שירותי נדל"ן הכוללים רכישה, מכירה, תיווך, השכרה, וניהול 
של קנין מסחרי, משרדים, מתחמי עבודה משותפים, מתקנים 
במקומות עבודה ומתחמי משרדים; הנכללים כולם בסוג 36.      
                                                                                    

                      

כ"ד סיון תשע"ו - 40730/06/2016



CARBOCLEAR

Trade Mark No. 272734 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: CarboFix In Orthopedics LLC

Address: 747third Av., 4th floor, New York, 10017-2803, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Asher, Adv.

Address: 11Hahoshlim, Herzeliya, 46724, Israel

שם: אריאל אשר, עו"ד

כתובת : החושלים 11, הרצליה, 46724, א.ת. הרצליה פיתוח, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedics fixation devices. אביזרי קיבוע אורתופדיים.           

כ"ד סיון תשע"ו - 40830/06/2016



MECHANICAL LEGENDS

Trade Mark No. 272740 מספר סימן

Application Date 01/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cartier International AG

Address: Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 
Steinhausen, 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: 14 סוג: 14

Jewellery; precious stones ; precious metals and 
their alloys ; pearls; cuff links; tie clips; rings; 
bracelets; earrings; necklaces; brooches; charms; 
key rings of precious metal; jewellery cases; boxes of 
precious metal; horological and chronometric 
instruments; watches; chronometers; watch 
movements; clocks; small clocks; watch cases; watch 
bands; watch chains and springs or watch glasses; 
key rings [trinkets of fobs]; cases for clock- and 
watchmaking.

תכשיטים; אבנים יקרות; מתכות יקרות וסגסוגותיהן; פנינים; 
חפתים; אטבים לעניבות; טבעות; צמידים; עגילים; שרשראות; 
מכבנות; קמעות; מחזיקי מפתחות ממתכות יקרות; נרתיקים 

לתכשיטים; קופסאות ממתכות יקרות; כלים אורולוגיים 
וכרונומטריים; שעוני יד; כרונומטרים; מנגנוני שעונים; שעונים; 

שעונים קטנים; נרתיקים לשעוני יד; רצועות לשעוני יד; 
שלשלאות וקפיצי שעונים או זכוכיות לשעונים; מחזיקי מפתחות 

[תכשיטים זולים או שרשראות למפתח]; נרתיקים 
לשעונים-ושענות.                                                       

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/08/2014, No. 60105/2014 שוויץ, 29/08/2014, מספר 60105/2014

Class: 14 סוג: 14

כ"ד סיון תשע"ו - 40930/06/2016



FLUID GOLD

Trade Mark No. 272741 מספר סימן

Application Date 01/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: H. Stern Comercio e Industria S.A.

Address: Rua Visconde De Piraja, 490 Ipanema, Rio de 
Janeiro RJ., 22410-002, Brazil

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and articles of jewelry; precious and semi-
precious stones; jewelry and costume jewelry 
including, ornaments, rings, charms, earrings, 
brooches, necklaces, chains, precious metal wire, 
medallions, bracelets of any material, anklets; 
agates; clocks; art of precious metal; ornaments for 
hats of precious metal; cufflinks; keychain jewelry; 
precious metal badges; ties (pins -); imitations of 
precious stones; medals; precious metals unwrought 
or semi-wrought; ornaments for footwear of precious 
metal; Jewelry gold wire; gold, unwrought or beaten; 
diamonds; precious stones; imitations of precious 
stones; semiprecious stones; spun silver; unwrought 
or beaten silver; chains for watches; bracelets of 
watches; wrist watches; aquamarine; brilliants 
[jewelry]; cameo (brooch); gold beads for jewelry; 
emerald; lapis lazuli; yellow amber; onyx; ruby; 
sapphire; tiara; topaz; tourmaline [gem]; turquoise 
[gem], pearls.

תכשיטים ואביזרי תכשיט; אבנים יקרות ויקרות למחצה; 
תכשיטים ותכשיטים מלאכותיים כולל, קישוטים, טבעות, 

קמעות, עגילים, מכבנות, שרשראות, שלשלאות, חוטי מתכת 
יקרה, תליונים, צמידים מכל חומר שהוא, צמידי קרסול; אגט; 

שעונים; אומנות ממתכת יקרה; קישוטים ממתכת יקרה 
לכובעים; חפתים; תכשיטים למחזיקי מפתחות; תגים ממתכת 
יקרה; עניבות (סיכות-); חיקויים של אבנים יקרות; מדליות; 
מתכות יקרות שאינן מעובדות או מעובדות-למחצה; קישוטים 
ממתכת יקרה להנעלה; חוטי זהב לתכשיטים; זהב, שאינו 
מעובד או רקוע; יהלומים; אבנים יקרות; חיקויים של אבנים 

יקרות; אבנים יקרות למחצה; חוטי כסף; כסף שאינו מעובד או 
רקוע; שלשלאות לשעונים; צמידים לשעונים; שעוני יד; 
אקוומרין; בוהקים [תכשיטים]; קמע (מכבנה); חרוזי זהב 

לתכשיטים; ברקת; אבן תכלת; ענבר צהוב; שהם; אודם; ספיר; 
כתר; טופז; טורמלין [אבן חן]; טורקיז [אבן חן], פנינים.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ד סיון תשע"ו - 41030/06/2016



SIGNORINA MISTERIOSA

Trade Mark No. 272750 מספר סימן

Application Date 01/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Salvatore Ferragamo S.p.A.

Address: Via dei Tornabuoni 2, 50123 Firenze, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
aftershave creams and lotions, shaving lotions, 
creams and foams, shampoo, hair conditioners, face 
masks, cold creams, creams for hands, face and 
body, deodorants for personal use, antiperspirants 
for personal use, soaps for personal use, toilet and 
bath soaps, bath and shower gel, bath and shower 
foams, body oils, body lotions, skin lotions, skin 
emollient, skin moisturizers.

בשמים, מי בושם, או דה קולון, מי טואלט, קרמים ותחליבי 
אפטרשייב, תחליבי גילוח, משחות וקצף, שמפו, מרככי שיער, 

מסכות פנים, קרמים קרים, קרמים לידיים, פנים וגוף, 
דאודורנטים לשימוש אישי, מונעי זיעה לשימוש אישי, סבונים 
לשימוש אישי, סבוני שירותים ואמבט, ג'ל אמבט ומקלחת, קצף 
אמבטיה ומקלחת, שמני גוף, קרמים לגוף, קרמים לעור, קרם 
לריכוך העור, קרמים ללחות העור.                                       
                                                                                    

                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 41130/06/2016



JETPACK

Trade Mark No. 272751 מספר סימן

Application Date 01/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wobbleworks, Inc. 

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

(a Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Battery packs for three dimensional printers; battery 
packs for three dimensional printing pens; battery 
packs for handheld printers. 

מארזי סוללות למדפסות תלת-מימד; מארזי סוללות למדפסות 
עט תלת-מימד; מארזי סוללות למדפסות הנישאות ביד.           

                                                            

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

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

U.S.A., 13/11/2014, No. 86/453,357 ארה"ב, 13/11/2014, מספר 86/453,357

Class: 9 סוג: 9

כ"ד סיון תשע"ו - 41230/06/2016



Trade Mark No. 272766 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Panama Jack International, Inc.

Address: 230 Ernestine Street, Orlando, Florida, 32801, 
U.S.A.

a Florida corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: P.O.B. 7110, Tel Aviv, 6701201, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : ת.ד. 7110, תל אביב, 6701201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Suncare preparations, namely, suntan lotions, suntan 
oils, suntan creams, after sun lotions, sunblocks, sun 
screens, lip balm, skin care creams and lotions, face 
creams and body gels                   

תכשירים להגנה מהשמש, כלומר, משחות שיזוף, שמני שיזוף, 
קרמי שיזוף, קרמים לאחר שיזוף, תכשירים חוסמי קרינת 

שמש, תכשירים מסנני קרינת שמש, משחות שפתיים, קרמים 
ומשחות לטיפוח העור, קרמי פנים וג'ל גוף

כ"ד סיון תשע"ו - 41330/06/2016



Trade Mark No. 272768 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Panama Jack International, Inc.

Address: 230 Ernestine Street, Orlando, Florida, 32801, 
U.S.A.

a Florida corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: P.O.B. 7110, Tel Aviv, 6701201, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : ת.ד. 7110, תל אביב, 6701201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, namely sunglasses           פריטים אופטיים, כלומר משקפי שמש

Class: 20 סוג: 20

Furniture, outdoor furniture, mirrors, picture frames, 
hand fans, pillows, plastic boxes, wood boxes; 
bamboo blinds; bathroom vanities; beds, benches, 
busts of plastic, chairs, cold cast resin figurines, 
cushions; busts, sculptures and figurines of bone, 
ivory, plaster, plastic, wax and wood; magazine 
racks; decorative screens; interior window blinds; 
wood carvings; wind chimes; wine racks; soft 
sculpture wall decorations; wall plaques made of 
plastic or wood; stools; and wall decorations made of 
wood, wax, plaster or plastic; towel racks

ריהוט, ריהוט חוץ, מראות, מסגרות לתמונות, מניפות, כריות, 
קופסאות פלסטיק, קופסאות עץ; תריסי במבוק; ריהוט חדר 
אמבטיה; מיטות, ספסלים, פסלוני ראש עשויים מפלסטיק, 
כיסאות, פסלונים עשויים משרף יצוק קר, כריות; פסלים, 

פסלונים ופסלוני ראש עשויים מעצם, שנהב, טיח, פלסטיק, 
שעווה ועץ; מדפי מגזינים; מחיצות דקורטיביות; תריסי חלון 
פנימיים; גילופי עץ; פעמוני רוח; מדפי יין; פסלוני עיטור קיר 
רכים; לוחות קיר עשויים מפלסטיק או עץ; שרפרפים; ועיטורי 
קיר עשויים מעץ, שעווה, טיח או פלסטיק; מתלי מגבות           
                                                                                    

                                        

כ"ד סיון תשע"ו - 41430/06/2016



Trade Mark No. 272769 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Panama Jack International, Inc.

Address: 230 Ernestine Street, Orlando, Florida, 32801, 
U.S.A.

a Florida corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: P.O.B. 7110, Tel Aviv, 6701201, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : ת.ד. 7110, תל אביב, 6701201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags, luggage tags, trunks, backpacks, roll 
bags, all-purpose sport bags, duffel bags, tote bags, 
beach bags, luggage, athletic bags, travel bags, 
clutch bags, book bags,   overnight bags; school 
bags; beach umbrellas; umbrellas                               
    

תיקי יד, תגיות למזוודות, תיבות, תרמילי גב, תיקים גליליים, 
תיקי ספורט רב-תכליתיים, תרמילי כתף, תיקי נשיאה, תיקי 

חוף, כבודה [מזוודות], תיקי ספורט, תיקי נסיעות, ארנקים ללא 
רצועות, תיקים לספרים, תיקי נסיעות לשהייה לילית; תיקי בית 

ספר; שמשיות חוף; מטריות

Class: 25 סוג: 25

Apparel and headwear ביגוד וכיסויי ראש       

כ"ד סיון תשע"ו - 41530/06/2016



Trade Mark No. 272770 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Panama Jack International, Inc.

Address: 230 Ernestine Street, Orlando, Florida, 32801, 
U.S.A.

a Florida corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: P.O.B. 7110, Tel Aviv, 6701201, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : ת.ד. 7110, תל אביב, 6701201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail and on-line store services in the fields of sun 
care, apparel, headwear, eyewear, indoor and 
outdoor furniture, figurines, linens, towels, gift 
baskets, bicycles, surf boards, skim boards, home 
accessories, kitchen accessories, beach umbrellas 
and other beach accessories, but not including beach 
accessories relating to footwear, water shoes or 
sandals; wholesale and retail promotion services; 
sales promotion for others

שירותי חנויות קמעונאיות ומקוונות בתחומי הגנה מהשמש, 
ביגוד, כיסויי ראש, פריטים אופטיים, ריהוט לבית וריהוט חוץ, 
פסלונים, מצעים, מגבות, חבילות שי, אופניים, לוחות גלישה, 
מגלשי סקימבורד, אביזרי בית, אביזרי מטבח, שמשיות חוף 
ואביזרי חוף אחרים, אך לא כולל אביזרי חוף הקשורים 

להנעלה, נעלי מים או סנדלים; שירותי קידום מכירות לסיטונאים 
ולקמעונאים; קידום מכירות לאחרים                                     
                                                                                    

                          

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; bar services; nightclub services; 
night club catering services; night club services for 
the provision of food and drink. 

שירותי מסעדות; שירותי ברים; שירותי מועדוני לילה; שירותי 
קייטרינג למועדוני לילה; שירותי מועדוני לילה למתן אוכל 

ושתייה.                                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 41630/06/2016



SMARTSHIELD

Trade Mark No. 272773 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Contact lenses. עדשות מגע.           

כ"ד סיון תשע"ו - 41730/06/2016



Trade Mark No. 272778 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BRAINSTER LTD שם: בריינסטר בע"מ

Address: 20 HaTa'as Street,, P.O.B. 186, Kfar-Saba, 
4442520, Israel

כתובת : רח' התע"ש 20, ת.ד. 186, כפר סבא, 4442520, 
ישראל

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

A platform for neuromarketing research, based on 
EEG, used for online market research, namely, neuro 
data collection mobile kit, automated analysis 
software, neuromarketing indexes driven by 
algorithms for empirically validated EEG-based 
consumer behavior predictors; all included in class 9

פלטפורמה המשמשת למחקרי שוק נוירולוגים, מבוססת אא"ג 
דהיינו, ערכה ניידת לאיסוף נתונים נוירולוגיים, תוכנת ניתוח 
אוטומטית, מדדי שיווק נוירולוגיים מבוססי אלגוריתמים מנבאי 
התנהגות צרכנים מתוקפים באופן אמפירי; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                   9

                                                        

Class: 35 סוג: 35

Marketing services, namely, conducting consumer 
tracking behavior research, neuromarketing research 
and consumer trend analysis ; all included in class 35

שירותי שיווק, דהיינו, ביצוע מחקר מעקב אחר התנהגות 
צרכים, מחקר שיווק נוירולוגי, וניתוח מגמות צרכניות ; הנכללים 
כולם בסוג 35                                                                 

כ"ד סיון תשע"ו - 41830/06/2016



TWELVE SOUTH

Trade Mark No. 272779 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Twelve South, LLC

Address: 357 North Shelmore Blvd., Suite 200, Mount 
Pleasant, SC 29464, U.S.A.

a South Carolina 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

Accessories for computers and mobile devices, 
namely, stands, subwoofers, cases and protective 
covers for computers and mobile devices; all 
included in class 9.

אבזרים למחשבים ומכשירים ניידים, שהם, סטנדים, 
סאבוופרים, מארזים וכיסויי מגן למחשבים ומכשירים ניידים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                          

כ"ד סיון תשע"ו - 41930/06/2016



Trade Mark No. 272781 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: NATIONAL MANUFACTURING COMPANY S.A.

Address: Avenida Justo Arosemena y Calle 32, Casa No. 
26, Corregimiento de Calidonia, Panamá, Republic of 
Panama

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Tel-Aviv, 69710, Israel

שם: פרש איי.פי

כתובת : רח' הברזל 32, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; sunglasses; 
cases for sunglasses; all included in class 9

התקנים ומכשירים לשימוש בראיה; משקפי שמש; נרתיקים 
למשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9                         

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers; bed sheets; 
tablecloths; all included in class 24

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה; כיסויי שולחן; מצעים; מפות; הנכללים כולם בסוג 24       

                                              

כ"ד סיון תשע"ו - 42030/06/2016



Trade Mark No. 272792 מספר סימן

Application Date 03/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAMMONTANA S.p.A.

Address: Via Tosco Romagnola, 56, Empoli, Italy

an Italian Joint Stock Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Catering services, ice cream parlour services; all 
included in class 43.

שירותי קייטרינג, שירות טרקליני גלידה; הנכללים כולם בסוג 
                           .43

כ"ד סיון תשע"ו - 42130/06/2016



GOURMIO

Trade Mark No. 272803 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brokelmann & Co Oelmuhle GmbH & Co

Address: Hafenstrasse 83, Hamm, 59067, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and edible fats; all included in class 29. שמנים אכילים ושומנים אכילים; הנכללים כולם בסוג 29.         

Class: 30 סוג: 30

Vinegar; included in class 30. חומץ; הנכלל 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)

European Union, 20/10/2014, No. 013380266 האיחוד האירופי, 20/10/2014, מספר 013380266

Class: 30 סוג: 30

כ"ד סיון תשע"ו - 42230/06/2016



אמיטיזה

Trade Mark No. 272806 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sucampo AG

Address: Zug, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases.

תכשירים רוקחיים עבור הטיפול במחלות של הקיבה והמעיים.   
                                             

כ"ד סיון תשע"ו - 42330/06/2016



Trade Mark No. 272807 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland

Address: Corner House, 20 Parliament Street, Hamilton, 
Bermuda

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

מים מינרלים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים; 
משקאות של פירות ומיצי פירות; סירופים וחומרי הכנה אחרים 
להכנת שתייה; משקאות קלים תוססים.                                 

                    

כ"ד סיון תשע"ו - 42430/06/2016



Trade Mark No. 272808 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours green, red, yellow, 
grey and white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק, אדום, צהוב, אפור ולבן הנראים 
בסימן.

 Owners

Name: The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland

Address: Corner House, 20 Parliament Street, Hamilton, 
Bermuda

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

מים מינרלים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים; 
משקאות של פירות ומיצי פירות; סירופים וחומרי הכנה אחרים 
להכנת שתייה; משקאות קלים תוססים.                                 

                    

כ"ד סיון תשע"ו - 42530/06/2016



7UP FREE

Trade Mark No. 272809 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland

Address: Corner House, 20 Parliament Street, Hamilton, 
Bermuda

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

מים מינרלים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים; 
משקאות של פירות ומיצי פירות; סירופים וחומרי הכנה אחרים 
להכנת שתייה; משקאות קלים תוססים.                                 

                    

כ"ד סיון תשע"ו - 42630/06/2016



THE JOHN WALKER

Trade Mark No. 272810 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Diageo Brands B.V.

Address: Molenwerf 10-12, Amsterdam, Netherlands

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         
                

כ"ד סיון תשע"ו - 42730/06/2016



Trade Mark No. 272816 מספר סימן

Application Date 30/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237290 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AMOREPACIFIC CORPORATION

Address: 100, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up foundation; make-up preparations; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for skin 
care; cosmetics for animals; perfumes; cosmetic 
products for the face and body; cosmetic liquid 
foundation; soaps for personal use; hair shampoos; 
dentifrices.

כ"ד סיון תשע"ו - 42830/06/2016



Trade Mark No. 272818 מספר סימן

Application Date 02/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237313 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software (recorded programs); computer programs; 
downloadable electronic publications; electronic 
databases; software for publishing company 
dashboards, computer software for analysis of 
business costs, margins and profitability; cost 
management software; Software for analysis of 
commercial and/or industrial raw data using artificial 
intelligence.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; online advertising on a computer 
network, dissemination of advertising material 
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples); 
commercial and/or industrial business consultancy; 
services provided by professional consultants 
regarding commercial and/or industrial matters; 
assistance in the management of industrial and/or 
commercial companies; services provided by 
consultants regarding commercial and/or industrial 
company management and organization; consultancy 
relating to management of information systems for 
companies, namely consultancy relating to 
compilation of mathematical or statistical data on 
computer media; consultancy relating to information 
technology management, namely consultancy 
relating to recording, transcription, compilation of 
mathematical or statistical data in connection with 
information technology; market study, analysis and 
research; commercial investigations and research; 
business consultancy and forecasting services; 
commercial and/or industrial efficiency expert reports; 
human resources, organizational consultancy (advice 
relating to company and business organization and 
management); assistance and advice for the 
organization, administration and management of 
commercial businesses; compilation of information 
into computer databases; advice on company policy 
and organizational effectiveness (advice relating to 
company and business organization and 
management); advice on performance research for 
industrial and/or commercial companies (advice 
relating to business and company organization and 
management); marketing and sales promotion 
services for others; public relations; demonstration of 
goods; publication of advertising texts; publication of 
texts for advertising purposes; market studies; 
organization of commercial competitions; 
organization and conducting of trade fairs for 
commercial and advertising purposes; development 
of business strategies for companies; for human 
resources.

כ"ד סיון תשע"ו - 42930/06/2016



 Owners

Name: HYPERCUBE RESEARCH

Address: Tour "Le Galilée", 51 Esplanade du Général de 
Gaulle, F-92800 PUTEAUX, France

(FRANCE Société à responsabilité limitée à associé 
unique)

Class: 42 סוג: 42

Evaluations, assessments and research in the fields 
of science and technology provided by engineers; 
design and development of computers and software; 
technical project studies; development (design), 
installation, maintenance, updating or rental of 
software; computer programming; conversion of 
computer programs and data (other than physical 
conversion); scientific research for medical purposes; 
computer engineering; design and development of 
plans for restructuring computer systems; 
development of methods for testing software; 
technical advice and expert appraisals [engineering 
services]; quality control and technical support for 
interventions on computer systems; technical project 
studies in the field of publishing of company 
dashboards; expert appraisals and research on the 
computer systems of commercial, industrial 
companies; research, studies and expert appraisals 
relating to computer resource estimates; studies and 
expertise relating to computer system development; 
technical support in connection with information 
technology; advice on installation, improvement, 
modification, migration and use of computer 
configurations; analysis, optimization and 
reorganization of computer systems, namely 
management, follow-up and finalization of computer 
systems and software; advice on creativity; advice on 
computer services, computer software, computer 
networks; management of IT infrastructure on behalf 
of industrial and/or commercial companies (facilities 
management); assistance relating to management, 
follow-up and finalization of computer systems; 
efficiency expert services provided by computer 
technicians or engineers.

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

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

France, 16/05/2014, No. 144091427 צרפת, 16/05/2014, מספר 144091427

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 43030/06/2016



Trade Mark No. 272819 מספר סימן

Application Date 14/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237318 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: S.C. BELLES MARKS CONSULTING S.R.L.

Address: Sat Pleasa, Comuna Bucov, 107113 Jud. 
Prahova, Romania

(Romania S.R.L.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Arak; bitters; brandy; digesters; distilled beverages; 
gin; liqueurs; rum; vodka; whisky; wine.

כ"ד סיון תשע"ו - 43130/06/2016



Trade Mark No. 272822 מספר סימן

Application Date 24/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237370 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tru Vue, Inc.

Address: 9400 West 55th Street, McCook IL 60525, 
U.S.A.

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Acrylic sheets for picture frames and display cases.

כ"ד סיון תשע"ו - 43230/06/2016



Trade Mark No. 272823 מספר סימן

Application Date 07/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237374 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Windsor Smith Pty Ltd

Address: 189-193 High Street, PRESTON VIC 3072, 
Australia

(Australia Australian Proprietary Company, Limited by 
Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; men's, women's and children's footwear 
including boots, shoes, slippers, sandals.

כ"ד סיון תשע"ו - 43330/06/2016



Trade Mark No. 272824 מספר סימן

Application Date 19/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237376 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PAL&C CO., LTD.

Address: 6, Mangu-ro 12-gil, Dongdaemun-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; bags for sports; bags for climbers; purses; 
handbags; clothing for pets; leather; imitation leather; 
boxes of leather or leather board; envelopes for 
packaging of leather; straps for skates; parasols [sun 
umbrellas]; umbrellas; alpenstocks; leather leashes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; money belts [clothing]; footwear; boots; 
sports shoes; mountaineering boots; golf wear; skirts; 
jumpers; underwear; shirts; gloves [clothing]; 
scarves; socks; caps [headwear]; waterproof clothing; 
belts for clothing.

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

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

Republic of Korea, 19/08/2014, No. 4020140055838 דרום קוריאה, 19/08/2014, מספר 4020140055838

Class: 18 סוג: 18

Republic of Korea, 19/08/2014, No. 4020140055839 דרום קוריאה, 19/08/2014, מספר 4020140055839

Class: 25 סוג: 25

כ"ד סיון תשע"ו - 43430/06/2016



Trade Mark No. 272827 מספר סימן

Application Date 17/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237397 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, 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, 10/12/2014, No. 64599/2014 שוויץ, 10/12/2014, מספר 64599/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 43530/06/2016



Trade Mark No. 272828 מספר סימן

Application Date 17/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237399 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, 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, 10/12/2014, No. 64607/2014 שוויץ, 10/12/2014, מספר 64607/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 43630/06/2016



Trade Mark No. 272831 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237435 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic game programs; computer 
game programs downloaded via the Internet 
(software); downloadable video game programs; 
computer programs for interactive games and/or 
quizzes; downloadable computer applications; 
computer game software.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail sale in stores, as well as via 
global computer networks, of electronic games and 
software; commercial representation services; 
dissemination of advertisements; marketing; 
organization of fairs and exhibitions for commercial or 
advertising purposes; export and import services; 
editing of advertising texts; organization of events for 
commercial and promotional purposes.

Class: 41 סוג: 41

Provision of interactive multi-player computer games 
via the Internet and electronic communication 
networks; Internet game (non-downloadable) 
services; providing games by means of a computer-
based system; game services provided online from a 
computer network; providing electronic games for 
mobile telephones on the Internet; providing 
electronic games for smartphones on the Internet; 
providing electronic games for computers on the 
Internet; editing and production of cinema and 
television programs; organization of entertainment, 
cultural and artistic events; planning of special 
events; electronic games services 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)

European Union, 27/10/2014, No. 013402417 האיחוד האירופי, 27/10/2014, מספר 013402417

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

כ"ד סיון תשע"ו - 43730/06/2016



 Owners

Name: Veralia Contenidos Audiovisuales, S.L.U.

Address: Virgilio, 5 - Ciudad de la Imagen, E-28223 
Pozuelo De Alarcón (Madrid), Spain

(ESPAÑA Sociedad Limitada Unipersonal)

כ"ד סיון תשע"ו - 43830/06/2016



Trade Mark No. 272833 מספר סימן

Application Date 17/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237449 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.

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

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

Switzerland, 15/12/2014, No. 64822/2014 שוויץ, 15/12/2014, מספר 64822/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 43930/06/2016



Trade Mark No. 272834 מספר סימן

Application Date 17/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237450 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.

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

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

Switzerland, 15/12/2014, No. 64824/2014 שוויץ, 15/12/2014, מספר 64824/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 44030/06/2016



Trade Mark No. 272836 מספר סימן

Application Date 07/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for beta testing, crash reporting, 
and quantitative and qualitative analytics information 
concerning use and functionality of computer 
software applications; computer software for 
distributing computer software applications for beta 
testing; computer software development kits for beta 
testing computer software applications; computer 
software development tools for beta testing computer 
software applications.

Class: 42 סוג: 42

Computer consulting services, namely providing 
quantitative and qualitative analytics information, 
beta testing, distribution, and crash reporting 
concerning use and functionality of computer 
software applications; providing online non-
downloadable software for use in providing 
quantitative and qualitative analytics information, 
beta testing, distribution, and crash reporting 
concerning use and functionality of computer 
software applications; computer consulting services, 
namely design and development of mobile computer 
software applications.

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

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

Jamaica, 07/02/2014, No. 064145 ג'מאייקה, 07/02/2014, מספר 064145

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 44130/06/2016



Trade Mark No. 272837 מספר סימן

Application Date 29/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237487 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles; automobiles and structural parts 
therefor; safety seats for children for automobiles; 
seat covers for automobiles; soft tops for 
automobiles; ski racks for automobiles; ski carriers 
for automobiles; suspensions; airbags; safety devices 
for automobiles; antilock braking systems for 
automobiles (abs); anti-theft locks for use on 
automobiles steering wheels; sunblinds for 
automobiles; sunroofs for automobiles; interior trim 
for automobiles; glove boxes for automobiles; cigar 
lighters for automobiles; engines; drive belts; fuel 
tanks; gearboxes; gear lever knobs for motor cars; 
chassis; wheel suspensions; suspension struts; 
suspension systems for motor cars; shock absorbing 
springs; shock absorbers; coil springs; suspension 
spring struts; steering wheels; steering racks; 
transmissions; differential gears; drive shafts; trailing 
arms; clutches; axles; body shells; doors; roof panels 
for motor cars; motor car hood; trunk lids; fenders; 
roll cages; door handles; side mirrors; rear view 
mirrors; front and rear bumpers; front and rear 
bumper covers; side panels; wheel arch covers; 
automotive windshield shade screens; wind 
deflectors; windshields; spoilers; aerodynamic wings 
for automobiles; body kits comprised of external 
structural parts of automobiles; motor car power 
locks; air pumps for automobiles; brakes for motor 
cars; brake pads for motor cars; brake disks; brake 
gaskets for motor cars; brake ventilation for motor 
cars; brake sensors for motor cars; brake air ducts for 
motor cars; brake pipes for motor cars; braking 
hydraulic units for motor cars; gas pedals; brake 
pedals; clutch pedals; wheels; alloy wheel rims; lug 
nuts for vehicle wheels; car wheel spacers; car wheel 
carriers; wheel hubs; tire valves for vehicle tires; 
vehicle seats; safety belts for motor cars; metal parts 
for vehicles.

Class: 28 סוג: 28

Scale model vehicles.

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

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

European Union, 11/03/2014, No. 012681037 האיחוד האירופי, 11/03/2014, מספר 012681037

Class: 12 סוג: 12

כ"ד סיון תשע"ו - 44230/06/2016



 Owners

Name: MASERATI S.P.A.

Address: Via Ciro Menotti, 322, I-41100 MODENA, Italy

(Italy Corporation)

Class: 28 סוג: 28

כ"ד סיון תשע"ו - 44330/06/2016



Trade Mark No. 272840 מספר סימן

Application Date 23/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237549 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Pretzel Perfection, LLC

Address: 215 E. Reserve Street, Suite 101, Vancouver 
WA 98661, U.S.A.

(Washington, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate bark containing ground coffee beans; 
chocolate bars; chocolate candies; chocolate 
confections; chocolate covered pretzels; chocolate 
topped pretzels; chocolate topping; chocolate-
covered potato chips; chocolates and chocolate 
based ready to eat candies and snacks; 
confectionery, namely, snack foods, namely, 
chocolate; pretzels; snack foods, namely, chocolate-
based snack foods; snack mix consisting primarily of 
crackers, pretzels and/or popped popcorn; yogurt-
covered pretzels.

כ"ד סיון תשע"ו - 44430/06/2016



Trade Mark No. 272841 מספר סימן

Application Date 23/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237550 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clif Bar & Company

Address: 1451 66th Street, Emeryville CA 94608-1004, 
U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Energy bar and energy gels, both comprised 
primarily of brown rice syrup; ready-to-eat grain 
based food bars.

Class: 32 סוג: 32

Energy drinks; sports drinks; powders used in the 
preparation of isotonic sports drinks and sports 
beverages; concentrates, syrups or powders used in 
the preparation of soft drinks.

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

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

U.S.A., 14/05/2014, No. 86280937 ארה"ב, 14/05/2014, מספר 86280937

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

כ"ד סיון תשע"ו - 44530/06/2016



Trade Mark No. 272842 מספר סימן

Application Date 24/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237556 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

Address: 200 Vesey Street, New York, NY 10285, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Magazines in the field of luxury lifestyle and travel.

Class: 41 סוג: 41

Providing on-line magazines in the field of luxury 
lifestyle and travel.

כ"ד סיון תשע"ו - 44630/06/2016



Trade Mark No. 272843 מספר סימן

Application Date 24/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237568 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GENERAL RE CORPORATION

Address: 120 Long Ridge Road, Stamford CT 06902, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Reinsurance services, namely, underwriting and 
brokerage of reinsurance, risk management services, 
actuarial science services and consultation services.

כ"ד סיון תשע"ו - 44730/06/2016



Trade Mark No. 272845 מספר סימן

Application Date 23/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237597 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Minix Technology Ltd.

Address: 13/F, Building B, Haisong Edifice, Tairan 9th 
RD., Futian District, 518040 Shenzhen, People's Republic 
of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; laptop computers; computer peripheral 
devices; computer peripheral devices; monitors 
[computer hardware]; smart cards [integrated circuit 
cards]; notebook computers; integrated circuit cards 
[smart cards]; mainboards of computer; graphics 
cards.

כ"ד סיון תשע"ו - 44830/06/2016



Trade Mark No. 272846 מספר סימן

Application Date 19/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237617 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Swarovski Aktiengesellschaft

Address: Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen, 
Liechtenstein

(Principality of Liechtenstein Joint-stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Goods in precious metals or coated therewith, not 
included in other classes; jewelry; genuine and 
costume jewelry; jewelry stones; ornaments (jewelry); 
necklaces; earrings; bracelets; rings (jewelry); 
brooches; bangles; charms (jewelry); pendants; 
chains of precious metals; lockets; small items of 
jewelry of glass, natural or artificial precious stones, 
plastic, common or precious metal for personal use; 
watches and clocks and their parts; natural or 
synthetic, precious stones of all types and for every 
purpose; gemstones, in particular cut glass stones 
and faceted glass gemstones.

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

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

Liechtenstein, 20/05/2014, No. 17019 ליכטנשטיין, 20/05/2014, מספר 17019

Class: 14 סוג: 14

כ"ד סיון תשע"ו - 44930/06/2016



Trade Mark No. 272847 מספר סימן

Application Date 03/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237625 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr"

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

(Russian Federation Open-Type Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery; caramels [candy]; sweetmeats 
[candy]; chocolate; pralines; waffles; pastries.

כ"ד סיון תשע"ו - 45030/06/2016



Trade Mark No. 272851 מספר סימן

Application Date 07/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1237658 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: eyebobs LLC

Address: 1401 Glenwood Avenue, Minneapolis MN 
55405, U.S.A.

(Limited liability company, United States, Delaware)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear.

כ"ד סיון תשע"ו - 45130/06/2016



Trade Mark No. 272856 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237723 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio recordings featuring music; video recordings 
featuring music; downloadable audio and video 
recordings featuring music, music performances, and 
music videos; prerecorded music, namely, digital 
downloads; user interface for television and video on 
demand communications equipment; computer 
software for use in the delivery, distribution and 
transmission of digital music and entertainment-
related audio, video, text and multimedia content; 
computer software for enabling transmission, 
storage, sharing, collection, editing, organizing and 
modifying audio, video, messages, images and other 
data for use in social networking, online chats and 
interactive gaming, for use in creating social 
networking databases and for use in social 
networking database management; computer 
software for creating searchable databases of 
information and data for peer-to-peer social 
networking databases; gift cards, namely, 
magnetically encoded gift cards.

Class: 16 סוג: 16

Gift cards, namely, non-magnetically encoded gift 
cards; printed gift certificates; non-magnetically 
encoded prepaid purchase cards for allowing users to 
transfer financial value on-line via electronic 
communication networks, local and global computer 
networks and wireless communication devices; non-
magnetically encoded prepaid purchase cards for the 
online purchase of music, videos, sports, news and 
entertainment content via electronic communication 
networks, local and global computer networks and 
wireless communication devices.

כ"ד סיון תשע"ו - 45230/06/2016



Class: 38 סוג: 38

Audio and audiovisual broadcasting and transmission 
of data and of information via electronic 
communication networks, local and global computer 
networks and wireless communication networks; 
streaming of audio and audiovisual content via 
electronic communication networks, local and global 
computer networks and wireless communication 
networks; webcasting services; providing on-line chat 
rooms and discussion forums for transmission of 
messages, audio, video, and digital pictures among 
users in the field of general interest; 
telecommunications on the Internet, namely, audio 
and video transmission; streaming of music, films, 
television programs, current events news, 
entertainment news, and sports programs to users 
online via a communication network.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing online 
radio and television programs featuring music and 
entertainment, current event news, entertainment 
news, entertainment-related programs in the nature 
of videos of musical performances, and online 
computer games, all delivered to users via a 
communication network; providing an online 
database via a communication network featuring 
music, film, television programs, current event news, 
entertainment news, sports, entertainment-related 
programs and games; music production; providing 
online computer games; rental of films, video and 
computer games and music recordings via a 
communication network.

Class: 42 סוג: 42

Providing an interactive online network website, via 
electronic communication networks, local and global 
computer networks and wireless communication 
devices, featuring technology to enable users to 
program audio, video, movies, text and other 
multimedia content; providing a website featuring 
non-downloadable software to enable users to 
program audio, video, movies, text and other 
multimedia content in the field of music, video, online 
radio, entertainment and cultural events; providing 
search engines and search platforms for obtaining 
data and content via electronic communication 
networks, local and global computer networks and 
wireless communication devices; computer services, 
namely, creating computer network-based indexes of 
information, websites and resources available on 
electronic communication networks, local and global 
computer networks and wireless communication 
devices; searching, browsing and retrieving, for 
others, information, sites, and other resources 
available on electronic communication networks, 
local and global computer networks and wireless 
communication devices.

כ"ד סיון תשע"ו - 45330/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a lower case "b" with a triangle 
in the center inside a circle.

 Owners

Name: Beats Electronics, LLC

Address: 8600 Hayden Place, Culver City CA 90232, 
U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ד סיון תשע"ו - 45430/06/2016



Trade Mark No. 272857 מספר סימן

Application Date 19/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237761 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Huang Jinsheng

Address: C/O Xin Sui Ying Leather Ware, (KaiPing) Co., 
Ltd.,Changsha Bayi Development Zone, Kaiping City, 
Guangdong Province, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Purses; school bags; backpacks; shopping bags; 
handbags; valises; briefcases; trunks for luggage; 
key cases (leatherware); leather leashes.

כ"ד סיון תשע"ו - 45530/06/2016



Trade Mark No. 272858 מספר סימן

Application Date 25/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237766 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yang Guoxiu

Address: No.809, Hutang Road, Fenghuang park 
economic development zone, Yongzhou city, Hunan 
Province, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fruit, preserved; fruit chips; tomato puree; fruit 
salads; fruit jellies; pectin for food; edible oils; milk; 
fruits, tinned [canned (Am.)]; black pudding.

כ"ד סיון תשע"ו - 45630/06/2016



Trade Mark No. 272859 מספר סימן

Application Date 04/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237780 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Alois Pöschl GmbH & Co. KG

Address: Dieselstrasse 1, 84144 Geisenhausen, 
Germany

(Germany Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Handkerchiefs of paper.

Class: 34 סוג: 34

Snuff; snuff boxes; snuff dispensers.

כ"ד סיון תשע"ו - 45730/06/2016



Trade Mark No. 272861 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237792 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the PREMIUM QUALITY 
ANATOLIAN OLIVES. separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ 
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Address: Bursa-İzmir Karayolu 29. Km., Başköy Mevkii, 
Bursa, Turkey

(TURKEY ASSOCIATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed olives, olive pastes, pickles; edible oils 
and fats, olive oil, butter, margarine; dried, preserved, 
canned, frozen fruits and vegetables; processed 
fruits and vegetables.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/11/2014, No. 2014/90705 טורקיה, 07/11/2014, מספר 2014/90705

Class: 29 סוג: 29

כ"ד סיון תשע"ו - 45830/06/2016



Trade Mark No. 272865 מספר סימן

Application Date 10/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237807 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ד סיון תשע"ו - 45930/06/2016



Class: 35 סוג: 35

Administrative processing of purchase orders; 
advertising; 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]; pay per 
click advertising; payroll preparation; personnel 
management consultancy; personnel recruitment; 
photocopying services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; price comparison 
services; production of advertising films; professional 
business consultancy; providing business information 
via a web site; psychological testing for the selection 
of personnel; publication of publicity texts; 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; retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
sales promotion for others; secretarial services; shop 
window dressing; shorthand; sponsorship search; 
systemization of information into computer 
databases; tax preparation; telemarketing services; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
television advertising; transcription of 
communications [office functions]; typing; updating of 
advertising material; word processing; writing of 
publicity texts.

כ"ד סיון תשע"ו - 46030/06/2016



Conditions/Disclaimers

Under the words "Religion" and "Peace" (the word 
"Peace" is situated below the word "Religion" and it 
begins opposite the middle of the word "Religion", 
letters "c" and "e" of the word "Peace" are placed to 
the right of an imaginary vertical line where the word 
"Religion" ends) there is a symbol of infinity; the 
upper edge of the left part of this symbol has a 
modified form - the top of the left part of the symbol is 
connected with the bottom elements of the capital 
letter "R" of the word "Religion", whereas a right 
bottom element in the form of a "backslash" is 
stretched to the spot of intersection at the center of 
the symbol; the bottom edge of the capital letter "P" 
of the word "Peace" ends in a way of touching to the 
elongated right bottom element of the capital letter 
"R" of the word "Religion".

 Owners

Name: Taras Vasyunyk

Address: vul. Hipsova, 34A, Lviv 79057, Ukraine

Class: 38 סוג: 38

Cable television broadcasting; cellular telephone 
communication; communications by computer 
terminals; communications by fiber [fibre] optic 
networks; communications by telegrams; 
communications by telephone; computer aided 
transmission of messages and images; electronic 
bulletin board services [telecommunications 
services]; electronic mail; facsimile transmission; 
information about telecommunication; message 
sending; news agencies; paging services [radio, 
telephone or other means of electronic 
communication]; providing access to databases; 
providing Internet chatrooms; providing online 
forums; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; providing telecommunications 
connections to a global computer network; providing 
user access to global computer networks; radio 
broadcasting; rental of access time to global 
computer networks; rental of facsimile apparatus; 
rental of message sending apparatus; rental of 
modems; rental of telecommunication equipment; 
rental of telephones; satellite transmission; 
telecommunications routing and junction services; 
teleconferencing services; telegraph services; 
telephone services; television broadcasting; telex 
services; transmission of digital files; transmission of 
greeting cards online; transmission of telegrams; 
videoconferencing services; voice mail services; 
wireless broadcasting.

כ"ד סיון תשע"ו - 46130/06/2016



Trade Mark No. 272866 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237826 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33, Avenue Hoche, F-75008 Paris, France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical substances and ingredients as part of the 
composition of cosmetic products.

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products, particularly perfumes, toilet 
water, eau de Cologne; make-up products, make-up 
products particularly for the eyes, lips, face; 
cosmetics, cosmetics for the face and body, 
especially creams, oils, sera; deodorants for personal 
use; perfumed body, bath and shower gels, milks; 
soaps.

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

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

France, 17/06/2014, No. 144098444 צרפת, 17/06/2014, מספר 144098444

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

כ"ד סיון תשע"ו - 46230/06/2016



Trade Mark No. 272867 מספר סימן

Application Date 19/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1237847 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAMA FRESH S.L.

Address: Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 -, Pol. 
Ind., E-08734 Sant Pere Molanta, BARCELONA, Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and dairy products; milk products and milk 
substitutes; edible oils and fats; sauces (pickles); 
sauces for spreading based on dairy products; low-fat 
dairy creams; spreads; cream cheese spreads.

כ"ד סיון תשע"ו - 46330/06/2016



Trade Mark No. 272868 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237852 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; heated 
tobacco products; electronic apparatus that heat 
cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases, 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, 10/10/2014, No. 61961/2014 שוויץ, 10/10/2014, מספר 61961/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 46430/06/2016



Trade Mark No. 272869 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237853 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; heated 
tobacco products; electronic apparatus that heat 
cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases, 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, 20/10/2014, No. 62337/2014 שוויץ, 20/10/2014, מספר 62337/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 46530/06/2016



Trade Mark No. 272870 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237854 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; heated 
tobacco products; electronic apparatus that heat 
cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases, 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, 11/11/2014, No. 63244/2014 שוויץ, 11/11/2014, מספר 63244/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 46630/06/2016



Trade Mark No. 272871 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237855 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, 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, 10/12/2014, No. 64617/2014 שוויץ, 10/12/2014, מספר 64617/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 46730/06/2016



Trade Mark No. 272872 מספר סימן

Application Date 10/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237856 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours yellow, orange, red, 
blue, green, purple, brown, white, black, gray and 
light gray. as shown in the mark.

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application in the ophthalmic field; downloadable 
software in the nature of a mobile application for blind 
and visually impaired people.

Class: 44 סוג: 44

Providing health information relating to ophthalmic 
diseases and disorders; medical services in the 
ophthalmic field.

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

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

Switzerland, 03/10/2014, No. 667222 שוויץ, 03/10/2014, מספר 667222

Class: 9 סוג: 9

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 46830/06/2016



Trade Mark No. 272874 מספר סימן

Application Date 01/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237890 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images, including headsets; computers, 
computer hardware, software (downloadable); 
accessories for computers and for gaming equipment 
for use with computers (not included in other classes) 
including keyboards, mouse pads, mouse (data 
processing equipment), cord holders (computer 
accessories), controllers (computer accessories), 
audio mixers (computer accessories), game gloves 
(computer accessories), joysticks and steering wheel 
for use with computers, glide (computer accessories), 
mobile phones and accessories thereto (not included 
in other classes), games (software), glasses 
(computer accessories) and cases thereto.

Class: 28 סוג: 28

Game consoles, controllers for game consoles, 
including wireless controllers, handheld game 
consoles, joysticks and steering wheel for use with 
game consoles, game controls for use with game 
consoles, including touchscreen gaming controls, 
accessories for gaming equipment for use with game 
consoles (not included in other classes), game 
consoles adapted for use with mobile phones and/or 
with monitors and/or with computers.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training, including training in computer 
games and gaming; entertainment; organization and 
arrangement of competitions including competitions 
in computer games.

כ"ד סיון תשע"ו - 46930/06/2016



 Owners

Name: Steelseries Aps

Address: Skovbogårds Allé 13, DK-2500 Valby, Denmark

(Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Technical computer consultancy services; custom-fit 
development of computer software and hardware and 
consultancy services related thereto; research and 
development regarding computer products and 
gaming products and equipment.

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

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

Denmark, 07/04/2014, No. VA 2014 00902 VA 2014 00902 דנמרק, 07/04/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 47030/06/2016



Trade Mark No. 272877 מספר סימן

Application Date 04/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237903 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RK JAPAN CO., LTD.

Address: 668 Kabutoyama, Kumagaya-shi, Saitama-ken 
369-0104, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bearings [for land vehicles]; wheel sprockets for land 
vehicles; clutch plates for automobile; transmission 
shafts for land vehicles; bicycle gears; gear wheels 
for bicycles; speed change gears [for land vehicles]; 
drive trains for bicycles; shock absorbers [for land 
vehicles]; disc brakes [for land vehicles]; brake shoes 
for land vehicles; brake pads for land vehicles; brake 
discs for vehicles; brake cables for bicycles; brake 
cables for motorcycles; bicycle brakes; brake shoes 
for bicycles.

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

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

Japan, 27/06/2014, No. 2014-054031 יפן, 27/06/2014, מספר 2014-054031

Class: 12 סוג: 12

כ"ד סיון תשע"ו - 47130/06/2016



Trade Mark No. 272878 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237908 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sequenom, Inc.

Address: 3595 John Hopkins Court, San Diego CA 
92121, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, laboratory, clinical, medical and 
technological research and analysis services in the 
fields of nucleic acid analysis, prenatal diagnosis, 
and genetics, infertility testing, and testing of 
products of conception; genetic, prenatal and 
diagnostic testing for research purposes; nucleic acid 
based testing for research purposes.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; genetic, prenatal and diagnostic 
testing for medical purposes; nucleic acid based 
testing for medical purposes; medical services in the 
fields of nucleic acid analysis and prenatal diagnosis 
and genetics, infertility testing, and testing of 
products of conception; diagnosis and monitoring of 
patients through the use of nucleic acid analysis; 
medical monitoring and reporting services; providing 
online medical record 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., 06/05/2014, No. 86273211 ארה"ב, 06/05/2014, מספר 86273211

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 47230/06/2016



Trade Mark No. 272879 מספר סימן

Application Date 24/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237948 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ESSA GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Istoç Ticaret Merkezi 12. Ada, No:18-20-22-24, 
Bağcılar İstanbul, Turkey

(Turkey Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sunglasses, contact lenses, contact lens 
cases, containers for contact lenses.

Class: 14 סוג: 14

Horological and chronometric instruments and parts 
and accessories thereof, namely, chronometers, wrist 
watches, pocket watches, jewelry watches, wall 
clocks, table clocks, watch bands, watch straps, 
watch bracelets, watch chains, cases for watches 
and clocks, and replacement parts for watches and 
clocks.

כ"ד סיון תשע"ו - 47330/06/2016



Trade Mark No. 272880 מספר סימן

Application Date 19/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237954 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD.

Address: Shuanggang Road, Sanhetan 
Gongyequ,Zhugang Town, Yuhuan County, Zhejiang 
317600, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Suspension shock absorbers for vehicles; shock 
absorbing springs for vehicles; vehicle chassis; shock 
absorbers for vehicles; vehicle bumpers; hydraulic 
circuits for vehicles; vehicle suspension springs; 
shock absorbers for automobiles; engines for land 
vehicles; driving motors for land vehicles; clutches for 
land vehicles; brake pads for land vehicles; hub caps; 
automobile chassis.

כ"ד סיון תשע"ו - 47430/06/2016



Trade Mark No. 272883 מספר סימן

Application Date 12/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237980 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, namely for the 
maintenance and care of motor vehicles, industrial 
machines and parts therefor, excluding foundry sand 
and products in the fields of foundry demand and 
metallurgy; oil-bleaching chemicals, namely for the 
maintenance and care of motor vehicles, industrial 
machines and parts therefor, excluding foundry sand 
and products in the fields of foundry demand and 
metallurgy.

Class: 3 סוג: 3

Washing and bleaching preparations, namely for the 
maintenance and care of motor vehicles, industrial 
machines and parts therefor; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely for the 
maintenance and care of motor vehicles, industrial 
machines and parts therefor; soaps, namely for the 
maintenance and care of motor vehicles, industrial 
machines and parts therefor; oil-cleaning 
preparations, namely for the maintenance and care 
of motor vehicles, industrial machines and parts 
therefor, excluding foundry sand and products in the 
fields of foundry demand and metallurgy.

Class: 4 סוג: 4

Engine additives and engine additive oils, including 
fuel system cleaners for petrol engines and diesel 
engines, oil performance enhancers; industrial oils 
and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels (including motor spirit).

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

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

כ"ד סיון תשע"ו - 47530/06/2016



 Owners

Name: Urban Werner

Address: Großgeschwenda 51, 07330 Probstzella, 
Germany

European Union, 17/06/2014, No. 013004494 האיחוד האירופי, 17/06/2014, מספר 013004494

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

כ"ד סיון תשע"ו - 47630/06/2016



Trade Mark No. 272884 מספר סימן

Application Date 10/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1237987 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application in the ophthalmic field; downloadable 
software in the nature of a mobile application for blind 
and visually impaired people.

Class: 44 סוג: 44

Providing health information relating to ophthalmic 
diseases and disorders; medical services in the 
ophthalmic field.

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

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

Switzerland, 03/10/2014, No. 667223 שוויץ, 03/10/2014, מספר 667223

Class: 9 סוג: 9

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 47730/06/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

כ"ד סיון תשע"ו - 47830/06/2016



Trade Mark No. 272885 מספר סימן

Application Date 19/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1237997 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KRYOLAN GmbH Chemische Fabrik

Address: Papierstrasse 10, 13409 Berlin, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, in particular airbrush make-up, and 
powders, make-up and make-up removing 
preparations for stage, film and television (theatre 
cosmetics), and cosmetics for other make-up artist 
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)

European Union, 30/07/2014, No. 013131396 האיחוד האירופי, 30/07/2014, מספר 013131396

Class: 3 סוג: 3

כ"ד סיון תשע"ו - 47930/06/2016



Trade Mark No. 272887 מספר סימן

Application Date 07/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238035 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products used in industry and science; 
chemical products for the iron and steel industry; 
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
artificial and synthetic resins as binders and additives 
for foundry moulding sand and core sand and for 
braking materials, reaming materials, abrasive 
materials, compression moulding materials and for 
laminating plastics; inorganic binders; binding agents 
for foundry moulding materials, in particular for 
foundry sands and for application in the ceramics 
industry; foundry auxiliaries; coatings for foundry 
moulds and foundry cores; core and mould coatings 
for application in the foundry industry; additives 
[auxiliaries] for the coating and plastics industry; 
binders for the manufacture of shaped bodies made 
from free flowing raw materials, for example from 
wood flour and/or from ground coconut; foundry 
sands; foundry sands coated with artificial resin; 
foundry moulding materials, in particular foundry 
moulding materials coated with artificial resin; 
foundry shell moulding materials; binders on the 
basis of a phenolic resin for binding of moulds and 
cores in foundries; core sand binders; moulding sand 
additives; chemical additives used to make foundry 
cores and moulds water repellent; adhesives used in 
industry; mould lubricants, included in this class; 
mould care agents, included in this class; salts and 
salt mixtures; sealing compounds for commercial 
purposes; chemical catalysts.

כ"ד סיון תשע"ו - 48030/06/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Address: Wiesenstraße 23-64, 40549 Düsseldorf, 
Germany

(Germany, German law Limited Liability Company)

Class: 6 סוג: 6

Foundry moulds made of metal; feeder sleeves for 
use in foundries; finished cores used in foundry 
engineering; feeders, in particular exothermic and 
insulating insert feeders and insulating feeder 
sleeves; finished cores of metal for foundry 
engineering; metallurgical products for the steel and 
casting industry, in particular base metals and their 
alloys as well as ferroalloys and special alloys for 
steel production and refining of steel; alloys for 
inoculation and treatment of molten cast iron, in 
particular in the form of flux-cored wires; flux-cored 
wires for the treatment and/or refining of molten steel, 
for inoculation and for magnesium treatment of 
molten cast iron; ferrosilicon and calcium silicon 
containing rare earth metals, zircon, barium, 
strontium, manganese, in particular containing 
carbon for modifying molten cast iron.

Class: 7 סוג: 7

Refractory filters [parts of machines] for foundry 
engineering; refractory filters for foundry machinery 
or mould assemblies [machines], in particular to 
prevent the entry of impurities during pouring; 
refractory filters being part of machines, included in 
this class, in particular for grey cast iron, nodular 
graphite iron, steel and aluminium casting; feeder 
sleeves [parts of machines] for use in foundries; 
feeders [parts of machines] being parts of casting 
assembly, in particular exothermic and insulating 
insert feeders and insulating feeder sleeves; 
machines for the foundry industry.

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

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

Germany, 09/05/2014, No. 30 2014 046 855.7/01 גרמניה, 09/05/2014, מספר 855.7/01 046 2014 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

כ"ד סיון תשע"ו - 48130/06/2016



Trade Mark No. 272888 מספר סימן

Application Date 24/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238039 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

On-board electronic equipment (apparatus and 
instruments) for assisting a disabled or non-disabled 
person with movement; software (recorded 
programs) or electronic apparatus and instruments; 
electronic equipment (apparatus and instruments) for 
assisting movement using ultrasound; navigational 
instruments for a disabled or non-disabled person; 
navigational assistance using ultrasound; scientific 
apparatus and instruments; mobile, on-board 
apparatus, instruments and equipment (apparatus 
and instruments) for processing information for 
navigational assistance and movement; mobile, on-
board equipment (apparatus and instruments), for the 
transmission, reception, processing and reproduction 
of sound, ultrasound or other signals; mobile, on-
board equipment on a limb (body part) or a cane, 
stick, for processing information from the exterior and 
interior environment (apparatus for information 
processing); apparatus connected to mobile phones 
or tablet computers (navigational instrument); 
apparatus connected (directly or via an intermediate 
apparatus) to the Internet (computers, tablet 
computers, mobile phones); applications for mobile 
phones or tablet computers.

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

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

France, 21/05/2014, No. 14 4 092 560 צרפת, 21/05/2014, מספר 560 092 4 14

Class: 9 סוג: 9

כ"ד סיון תשע"ו - 48230/06/2016



 Owners

Name: de Chaumont Hugues

Address: 10 rue Duhamel, F-69002 Lyon, France

Name: Birot François

Address: 3 rue du Planit, F-69110 Sainte Foy Lès Lyon, 
France

כ"ד סיון תשע"ו - 48330/06/2016



Trade Mark No. 272889 מספר סימן

Application Date 02/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238045 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Calculation, recording, creation, composition and 
systematization of statistics and indexes concerning 
stock exchange transactions, securities, interest 
rates, prices, exchange rates and other economic 
data; systematization and composition of information 
and data in a computer database; computer data 
processing services in connection with stock 
exchange information by computer; commercial and 
business-related research and information; recording 
of commercial information; commercial business 
appraisals; statistical studies; consultancy and 
information relating to all the aforesaid services; 
entering and recording information and data; 
collection, systematization and provision of 
information and data in connection with companies 
and the economy; composition and systematization 
of data in computer databases; database services, 
namely collection, compilation and updating of data; 
provision of information relating to computer-assisted 
information processing; collection and 
systematization of stock exchange information and 
data.

כ"ד סיון תשע"ו - 48430/06/2016



 Owners

Name: Stoxx AG

Address: Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial affairs; stock 
exchange services, electronic stock exchange 
services; services of a bank, clearing house and a 
stock exchange trader and/or financial agent; stock 
exchange quotations; financial services, namely, 
creating, developing and issuing financial instruments 
(securities, options, futures, forward contracts); 
banking and financial services; portfolio 
management; services relating to monetary and 
financial transactions; professional consulting for the 
organization and administration of banking and 
financial affairs; determination and calculations 
concerning indexes relating to stock exchange 
securities and futures, currencies, interests and 
economic factors; financial consulting in connection 
with these services; provision of information 
concerning stock markets, money markets and 
exchange rates, deposits, securities and other 
financial information; provision of information on life 
insurance, financial valuations of invested capital, 
financial analyses and other financial evaluations; 
financial analyses and fiscal evaluations; information 
services on loans; leasing of computers; financial 
services relating to research, development, 
consulting and monitoring in connection with stock 
exchange indexes; definition, maintenance and 
calculation of stock indexes; computer analysis of 
stock exchange information; provision of stock 
exchange information and data.

Class: 41 סוג: 41

Education; teaching; editing and publication of 
information on stock exchange securities, futures and 
economic factors; publication of index figures, texts 
(other than promotional texts) and data, especially 
statistics and indexes in connection with stock 
exchange trading, purchase prices, securities, 
interest rates, prices, currency exchange rates, 
companies, markets and economic realities.

כ"ד סיון תשע"ו - 48530/06/2016



Trade Mark No. 272890 מספר סימן

Application Date 04/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238052 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GOLDEN LADY COMPANY S.p.A.

Address: Via Giacomo Leopardi, 3/5, I-46043 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), Italy

(Italy joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Stockings; tights.

כ"ד סיון תשע"ו - 48630/06/2016



Trade Mark No. 272891 מספר סימן

Application Date 08/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238062 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOURJOIS

Address: 56 quai de Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX, 
France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery products, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices.

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

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

France, 11/06/2014, No. 14 4 096 920 צרפת, 11/06/2014, מספר 920 096 4 14

Class: 3 סוג: 3

כ"ד סיון תשע"ו - 48730/06/2016



Trade Mark No. 272894 מספר סימן

Application Date 02/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1238079 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Greenberg Traurig, LLP

Address: 200 Park Avenue, 15th Floor, New York NY 
10166, U.S.A.

(New York, United States Limited Liability Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

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)

U.S.A., 22/12/2014, No. 86488061 ארה"ב, 22/12/2014, מספר 86488061

Class: 45 סוג: 45

כ"ד סיון תשע"ו - 48830/06/2016



Trade Mark No. 272896 מספר סימן

Application Date 17/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238167 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: New Century sh.p.k

Address: "Dhaskal Tod'hri" street, no. 35, Kashar, Tirana, 
Albania

(Albania-Albanian Laws Private Legal Entity)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, artificial coffee, unroasted coffee, beverages 
containing coffee and cocoa, cocoa, chocolate, 
cookies, sweets, sugar, candies, tea, ice tea, 
liquorice (confectionery).

Class: 43 סוג: 43

Coffee shops, restaurants, bars and buffet, catering 
services.

כ"ד סיון תשע"ו - 48930/06/2016



Trade Mark No. 272897 מספר סימן

Application Date 27/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238181 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs; 
brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
glass, unworked or semi-worked (except building 
glass); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes; cooking utensils and food 
and beverage containers; hair combs and all-purpose 
scouring sponges; hair and toothbrushes; cleaning 
articles, namely, steel wool; dinnerware; tableware; 
statues, figurines, plaques and works of art, made of 
porcelain, terra-cotta or glass; toilet cases; 
dishwashing brushes; trays; toothbrushes; gardening 
articles, namely, gardening gloves; laundry bins; 
candlesticks; liquid soap holders; cookie cutters.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed clothes; table cloths of textile; blankets; 
sheets, pillow cases, duvet covers; bed covers; 
throws; bed skirts; bed blankets; place mats (not of 
paper); tablecloths (not of paper); oilcloth for use as 
tablecloths; runners; table napkins of textile; linens; 
bath towels and hand towels; tea cloths; curtains for 
showers; curtains; coverings of plastic for furniture; 
furniture coverings of textile; pillow shams; woven 
blankets; quilts filled with stuffing materials; dish 
towels for drying.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; clothing namely suits; 
bathing drawers; swimsuits; bath robes; bikinis; belts 
made of leather; clothing for children; ballet suits; 
coveralls; pantsuits; pants; denims; denim jeans; 
neckerchiefs; garters; gloves; jackets; shorts; skirts; 
sportswear; underwear; dresses; cardigans; short-
sleeve shirts; hooded jumpers; maternity clothing; 
nightwear; overalls; pocket squares; polo neck 
jumpers; pullovers; rainwear; scarves; shirts; ties; 
beachwear; tank tops; tights; stockings; sweaters; t-
shirts; masquerade costumes; waistcoats; tunics; 
underclothing; mitts; outerclothing namely coats; 
footwear namely shoes; boots; booties; sandals; 
slippers; running shoes; ballet slippers; headgear 
namely hats; caps; toques; visors; headbands.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; marketing and promotional services; 
business analysis services; business research 
services and business information services; 
commercial trading and consumer information 
services; business management; retail services 
related to lamps, lights, candles, curtain rails, hooks, 

כ"ד סיון תשע"ו - 49030/06/2016



window shades, bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soap, perfumes, 
ethereal oils, cosmetics, hair care preparations, 
toothpowder, toothpaste, dentifrices, essential oils for 
aromatherapy, toiletries, aftershave preparations, 
facial masks, face creams, antiperspirant deodorants, 
facial washes (cosmetic), anti-aging creams, baby 
oils, bath gel, bath salts, bath preparations namely 
bath additives, bath grains, bath oil, anti-bacterial 
soap, hair balm, bleaching preparations for the hair, 
cosmetic cotton balls, cotton sticks for cosmetic 
purposes, lacquer-removing preparations, perfume, 
shower soap, eyebrow pencils, hair dyes, adhesives 
for affixing artificial fingernails, adhesives for affixing 
false eyelashes, false nails, premoistened cosmetic 
wipes, styling gels for the hair, hair styling waxes, 
hand creams, hair removal and shaving preparations, 
hair styling lotions, hair creams, shampoo, hair 
waving preparations, skin care preparations, mouth 
washes, not for medical purposes, non-medicated 
mouth sprays, make-up, creams for cellulite 
reduction, body creams (cosmetics), body scrub, 
body butter, lip pomades, non-medicated lip balm, lip 
gloss, lip liners, lipstick, adhesives for affixing false 
hair, false eyelashes, mascara, mousses (toiletries) 
for use in styling the hair, nail polish, eyelid shadow, 
scented body spray, oral hygiene preparations 
namely toothpaste, toothbrushes, dental gel, dental 
floss, body cleaning and beauty care preparations 
namely body care soap, body cleansers, body gels, 
body glitter, body lotion, body mist, body moisturizer, 
body powders, body scrubs, body wash, leather and 
shoe cleaning and polishing preparations, hair care 
preparations and treatments, talcum powder, rouges, 
tailors' and cobblers' wax, sun blocking lipsticks 
(cosmetics), sunscreen preparations, make up 
foundations, soaps namely bar soap, bath soap, 
deodorant soap, hand soap, shaving soap, skin soap 
and gels namely bath gel, shower gel, skin 
moisturizing gel, computer carrying cases, electronic 
publications, downloadable, downloadable mobile 
applications, cases adapted for mobile phones, 
frames for glasses, pince-nez chains, pince-nez 
cords, headphones, ski goggles, swim goggles, 
cases for sunglasses, sunglasses, spectacles 
(optics), glasses cases, precious metals and their 
alloys, jewellery, precious stones, watches, 
chronometric instruments, gemstones, pearls and 
precious metals, and imitations thereof, charms 
(jewellery) of common metals, paste jewellery, 
ornamental pins, diadems, rings (jewellery), ankle 
bracelets, necklaces, pendants, chains (jewellery), tie 
pins, clocks and watches, cufflinks, key rings (trinkets 
or fobs), earrings, jewellery boxes and watch boxes, 
packaging materials made of cardboard, posters, 
face towels of paper, books, decorative paper 
centerpieces, table napkins of paper, decoration and 
art materials and media, party stationery, figures 
made of paper, graphic representations in paper, 
works of art and figurines of paper and cardboard 
and architectural models, charts, cardboard boxes, 
handkerchiefs of paper, mail order catalogues, paper 
and plastic bags for packaging, paper, cardboard and 
plastic for wrapping and storage, pens (office 
requisites), periodicals, printed publications namely 
books, magazines, brochures, newsletters, leather 

כ"ד סיון תשע"ו - 49130/06/2016



and imitations of leather, umbrellas and parasols, 
walking sticks, luggage, bags, wallets, evening 
handbags, work bags, shoulder bags, canvas bags, 
cases for toiletries, hand bags, tote bags, animal 
carriers and animal cages, card wallets, cosmetic 
purses, courier bags, laces (leather), fanny packs, 
briefcases, rucksacks, athletics bags, furniture, 
mirrors (looking glasses), picture frames, goods of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum or of plastics, furniture namely cabinets, 
stools, beds, cribs, cots, tables, chairs, settees, 
clothes hangers, clothes hooks, knobs for furniture, 
pillows, mattresses, household or kitchen utensils 
and containers, combs, brushes (except paint 
brushes), brush making materials, articles for 
cleaning purposes, steelwool, glass unworked or 
semi worked (except building glass), glassware, 
porcelain and earthenware, cooking utensils and food 
and beverage containers, hair combs and all-purpose 
scouring sponges, hair and toothbrushes, cleaning 
articles namely steel wool, dinnerware, tableware, 
statues, figurines, plaques and works of art made of 
porcelain, terracotta or glass, toilet cases, 
dishwashing brushes, dish cloths, trays, gardening 
articles namely garden claws, gardening gloves, 
laundry bins, candlesticks, liquid soap holders, cookie 
cutters, textiles and textile goods, bed clothes, table 
cloths of textile, blankets, sheets, pillow cases, duvet 
covers, bed covers, throws, bed skirts, bed blankets, 
place mats, tablecloths, oilcloth for use as 
tablecloths, runners, table napkins of textile, linens, 
bath towels and hand towels, tea cloths, curtains for 
showers, curtains, coverings of plastic for furniture, 
furniture coverings of textile, pillow shams, woven 
blankets, quilts filled with stuffing materials, clothing 
namely suits, bathing drawers, swimsuits, bath robes, 
bikinis, belts made of leather, clothing for children, 
ballet suits, coveralls, pantsuits, pants, denims, 
denim jeans, neckerchiefs, garters, gloves, jackets, 
shorts, skirts, sportswear, underwear, dresses, 
cardigans, short sleeve shirts, shifts, hooded 
jumpers, maternity clothing, nightwear, overalls, 
pocket squares, polo neck jumpers, pullovers, 
rainwear, scarves, shirts, ties, beachwear, tanktops, 
tights, stockings, sweaters, t-shirts, masquerade 
costumes, waistcoats, tunics, underclothing, mitts, 
outerclothing namely coats, footwear namely shoes, 
boots, booties, sandals, slippers, running shoes, 
ballet slippers, headgear namely hats, caps, toques, 
visors, headbands, lace and embroidery, ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes, hair pins, sewing 
needles, hooks (embroidering crochet), knitting 
needles, artificial flowers, hair bands, hair extensions, 
slides (hair grips), hair nets, curlers, barrettes (hair 
slides); marketing services namely marketing 
analysis and marketing research; promotional 
marketing; promoting the sale of wares and services 
through promotional contests and the distribution of 
related printed material.
Class: 36 סוג: 36

Financial services namely financial planning and 
management services; credit card services; monetary 
affairs; financial sponsorship to others; benevolent 
fund services, namely, fundraising services; real 
estate brokers; charitable fundraising services.

כ"ד סיון תשע"ו - 49230/06/2016



 Owners

Name: H & M Hennes & Mauritz AB

Address: SE-106 38 Stockholm, Sweden

(Joint stock company)

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/03/2014, No. 012700233 האיחוד האירופי, 17/03/2014, מספר 012700233

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

כ"ד סיון תשע"ו - 49330/06/2016



Trade Mark No. 272899 מספר סימן

Application Date 17/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238206 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG TRONFLEX FLOW TECHNOLOGY 
CO., LTD.

Address: South Side, Binhai Yi Road, Hangzhou Bay 
New District, Ningbo, ZHEJIANG PROVINCE, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Props of metal; nozzles of metal; water-pipes of 
metal; elbows of metal for pipes; tubes of metal; 
junctions of metal for pipes; valves of metal [other 
than parts of machines]; gutter pipes of metal; water-
pipe valves of metal; penstocks of metal.

כ"ד סיון תשע"ו - 49430/06/2016



Trade Mark No. 272900 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238212 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JIANGSU WANDA SPECIAL BEARING CO., 
LTD.

Address: No. 189 Yishou South Road, Rugao City, 
Jiangsu Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Anti-friction bearings for machines, namely ball-
bearings.

כ"ד סיון תשע"ו - 49530/06/2016



Trade Mark No. 272902 מספר סימן

Application Date 27/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238234 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YOFIMETER LLC

Address: 7881 Drury Lane, La Jolla CA 92037, U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Smart reusable insulin injectors sold empty which 
connect to a metering device through wireless 
network technology.

כ"ד סיון תשע"ו - 49630/06/2016



Trade Mark No. 272903 מספר סימן

Application Date 29/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238242 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Avalanche Biotechnologies, Inc.

Address: 1035 O'Brien Drive, Suite B, Menlo Park CA 
94025, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, a drug delivery 
system comprising a viral vector for the delivery of a 
wide variety of therapeutic agents; pharmaceutical 
preparations for the treatment of eye diseases.

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

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

U.S.A., 08/05/2014, No. 86276234 ארה"ב, 08/05/2014, מספר 86276234

Class: 5 סוג: 5

כ"ד סיון תשע"ו - 49730/06/2016



Trade Mark No. 272905 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238310 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gold and 
celadon. as shown in the  mark.

 Owners

Name: WEBZEN INC.

Address: 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Korea (Sampyeong-Dong, Pangyo Digital 
Contents Park B Dong), Republic of Korea

(KR Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video disk players; cellular phones; computer 
software [recorded]; downloadable computer 
software; downloadable computer program for on-line 
flash games; computers; electronic music 
[downloadable]; pre-recorded non-musical 
videotapes; animated cartoons; downloadable 
electronic documents; downloadable electronic 
pictures.

Class: 41 סוג: 41

Providing film information; entertainment information; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of books; education 
information; provision of game information; leisure 
information; recreation information; providing 
recreation facilities; game services provided on-line 
from a computer network; holiday camp services 
[entertainment].

כ"ד סיון תשע"ו - 49830/06/2016



Trade Mark No. 272906 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238312 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD players; MP3 players; telephone sets; computer 
software [recorded]; computer programs [recorded]; 
computer programs [downloadable software]; 
notebook computers; computers; video game 
cartridges; electronic music [downloadable]; pre-
recorded music audiotapes; pre-recorded music 
compact discs; pre-recorded non-musical videotapes; 
animated cartoons; downloadable electronic books; 
downloadable digital photographs.

Class: 41 סוג: 41

Digital image processing; entertainment information; 
television amusement services; Publication of books; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; education information; providing 
amusement arcade services; recreation information; 
children's playground operation; providing of 
amusement facilities; game services provided on-line 
from a computer network; holiday camp services 
[entertainment].

כ"ד סיון תשע"ו - 49930/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Silver. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: WEBZEN INC.

Address: 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Korea (Sampyeong-Dong, Pangyo Digital 
Contents Park B Dong), Republic of Korea

(KR Corporation)

כ"ד סיון תשע"ו - 50030/06/2016



Trade Mark No. 272907 מספר סימן

Application Date 18/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238314 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the wording "SWENIM" in 
fancy block capital letters placed under a fancy 
stylized figure.

 Owners

Name: CANDIANI S.P.A.

Address: Via Arese, 85, I-20020 ROBECCHETTO CON 
INDUNO (MI), Italy

(Italy Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; fabrics for clothing; denim textiles; bed 
covers and table covers.

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

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

Italy, 07/11/2014, No. MI2014C010278 MI2014C010278 איטליה, 07/11/2014, מספר

Class: 24 סוג: 24

כ"ד סיון תשע"ו - 50130/06/2016



Trade Mark No. 272908 מספר סימן

Application Date 07/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238316 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Boats; davits for boats; ship's hulls; masts for boats; 
disengaging gear for boats; inclined ways for boats; 
propeller shafts for boats; screw propellers for boats; 
sea crafts; water vehicles; powerboats; motorsailers; 
hydrofoils; boat tillers; structural parts for boats.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of boats; construction, 
maintenance and repair of watercraft, yachts, boats 
and water vehicles; supervision of the construction of 
watercraft, yachts, boats, ships and water vehicles; 
installation of yachts interiors; yacht and boat 
conversion, renovation, refit and repair.

Class: 39 סוג: 39

Boat storage; slipping of yacht; pleasure boat 
transport; harboring services for ships and boats; 
berthing and mooring of boats in marinas; rental 
services relating to watercraft, yachts, boats and 
water vehicles; storage of watercraft, yachts, boats 
and water vehicles; refloating of ships; marina 
services (berthing, mooring, storage).

Class: 42 סוג: 42

Product design; engineering design; design 
consultancy; interior design; design of seagoing 
vessels; design of boats.

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

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

Italy, 24/10/2014, No. MI2014C009792 MI2014C009792 איטליה, 24/10/2014, מספר

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 50230/06/2016



 Owners

Name: TANKOA YACHTS S.p.A.

Address: Via Cibrario s.n.c., I-16154 Genova Sestri 
Ponente (GE), Italy

(ITALY Joint-Stock Company)

כ"ד סיון תשע"ו - 50330/06/2016



Trade Mark No. 272909 מספר סימן

Application Date 05/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1238332 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Grey and orange. 
as shown in the mark.

"DRYDRY" is written, together with a foot and a hand 
in the colours grey and orange; "DRY" is written in 
grey, "DRY" is written in orange; a hand is graphically 
reproduced in orange; a foot is graphically 
reproduced in grey.

 Owners

Name: LEXIMA AB

Address: Box 53063, SE-400 14 Gothenburg, Sweden

(SWEDEN Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair preparations and treatment; aloe vera 
preparations for cosmetic purposes; antiperspirants 
[toiletries]; non-medicated lotions; douching 
preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes [toiletries]; toiletries; shampoo; sun tan 
lotion; sun-tanning preparations [cosmetics]; soap for 
foot perspiration.

כ"ד סיון תשע"ו - 50430/06/2016



Trade Mark No. 272911 מספר סימן

Application Date 03/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0632682 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wera - Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG

Address: Korzerterstrasse 21-25, 42349 Wuppertal, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrically operated tools, machine tools (with the 
exception of saws).

Class: 8 סוג: 8

Manually operated tools (with the exception of saws).

Class: 9 סוג: 9

Electric controlling apparatus.

כ"ד סיון תשע"ו - 50530/06/2016



Trade Mark No. 272916 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1236034 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Time Products (UK) Limited

Address: Alexander House, Chartwell Drive, Wigston, 
Leicester LE18 2EZ, United Kingdom

(Under the laws of England and Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches, clocks, watch bracelets and watch straps; 
jewellery; horological and chronometric instruments; 
parts and fittings for all the aforesaid goods, all 
included in this class.

כ"ד סיון תשע"ו - 50630/06/2016



PAPA POP

Trade Mark No. 272938 מספר סימן

Application Date 08/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: H. Stern Comercio e Industria S.A.

Address: Rua Visconde De Piraja, 490 Ipanema, Rio de 
Janeiro RJ., 22410-002, Brazil

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות ממתכות יקרות או 
המצופות בהן, שאינן נכללות בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים 
יקרות; כלים אורולוגיים וכרונומטריים.                                   

                                                      

כ"ד סיון תשע"ו - 50730/06/2016



DIAPIX

Trade Mark No. 272955 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Machine with basic camera for filming gemstones 
that rotate on the platform and send the details to the 
computer.

מכשיר על בסיס מצלמה לצילום אבן חן, המסתובבת על במה 
ומעבירה נתונים למחשב.                                                   

                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 50830/06/2016



Trade Mark No. 272967 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; packaged software; freeware; 
integrated software packages; computer application 
software for cellular phones; software for diagnostics 
and troubleshooting; computer software for data 
processing; computer programs [downloadable 
software]; computer software for organizing and 
viewing digital images and photographs; computer 
software for creating searchable databases; software 
for creating, facilitating, and managing remote access 
to and communication with local area networks and 
global networks, all as included in classification 
number 9.

תוכנות מחשבים; חבילות תוכנה; תוכנה חופשית; חבילות 
תוכנה משולבת; תוכנה יישומית לטלפונים ניידים; תוכנה 
לאבחון וגילוי בעיות; תוכנה לעיבוד נתונים; תוכניות מחשב 
(קבצי תוכנה); תוכנה לארגון וצפייה בתמונות ותצלומים 
דיגיטליים; תוכנה ליצירת מסדי נתונים שניתן לבצע בהם 

חיפוש; תוכנה ליצירה, סיוע וניהול גישת רחק וכן תקשורת עם 
רשתות מחשבים מקומיות וגלובליות הנכללים בסיווג 9.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; Software as a service [SaaS]; maintenance 
of computer software relating to computer security 
and prevention of computer risks; repair of computer 
software; customization of computer software; 
development of computer software application 
solutions; rental of computer software and programs; 
rental of computer software for financial 
management; design, updating and rental of 
computer software; rental of software for importing 
and managing data; providing temporary use of on-
line applications and software tools; programming of 
electronic data processing [EDP] software; 
programming of computer software for reading, 
transmitting and organizing data; design and 
development of computer software for process 
control; design, development, installation and 
maintenance of computer software; development of 
computer software for logistics, supply chain 
management and e-business portals; design, 
development, maintenance and updating of computer 
software for process control; design and 
development of software and hardware systems for 
the storage and retrieval of multimedia data; design 
and development of computer software for logistics, 
supply chain management and e-business portals, all 
as included in classification number 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב;  שירותי תוכנה; 
תחזוקת תוכנה; תיקוני תוכנה; התאמה אישית של תוכנה; 

פיתוח פתרונות ליישומי תוכנה; שכירת תוכנה ותוכניות מחשב; 
שכירת תוכנה לניהול פיננסי; עדכון, תכנון והשכרה של תוכנה; 
שכירת תוכנה ליבוא וניהול נתונים; מתן שימוש זמני ביישומים 
ובמכשירי תוכנה מקוונים; תיכנות תוכנה לעיבוד אלקטרוני של 
נתונים (אי.די.פי); תיכנות תוכנה לקריאה, העברה וארגון של 
נתונים; תכנון ופיתוח של תוכנה לבקרת תהליכים; תכנון, 

פיתוח, התקנה ותחזוקה של תוכנה; פיתוח תוכנה ללוגיסטיקה, 
ניהול שרשרת אספקה ופורטלים של עסקים אלקטרוניים; 
תכנון, פיתוח תחזוקה ושדרוג של תוכנה לבקרת תהליכים; 
תכנון ופיתוח של מערכות תוכנה וחומרה לאחסון ואיחזור של 
נתוני מולטי-מדיה; תכנון ופיתוח של תוכנה ללוגיסטיקה, ניהול 
שרשרת אספקה ופורטלים של עסקים אלקטרוניים הנכללים 

בסיווג 42.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 50930/06/2016



Ownersבעלים

Name: STAMPLI LTD שם: סטמפלי בע"מ

Address: 12 Yoni Netanyahu, Givat Shmuel, Israel כתובת : יוני נתניהו 12, גבעת שמואל, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hermann, Makov & Co., Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 21 Floor 7-9 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: הרמן, מקוב ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, קומה 21 דרך מנחם בגין 7-9, רמת 
גן, 52521, ישראל

כ"ד סיון תשע"ו - 51030/06/2016



Trade Mark No. 272999 מספר סימן

Application Date 14/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238361 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Analysis and evaluation of marketing, business and 
commercial data; provision of reports relating to the 
aforesaid; business services; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid.

Class: 42 סוג: 42

Analysis and evaluation of data, including scientific 
and medical data; overseeing, monitoring and 
managing scientific and medical experiments and 
tests; overseeing, monitoring and managing the 
analysis and evaluation of scientific and medical 
data; design of scientific experiments; analysis of 
data generated by scientific and medical experiments 
and tests; biological, bacteriological, chemical, 
biochemical, DNA, RNA, protein, polynucleic acid 
and molecular analysis and evaluation services; DNA 
and RNA and polynucleic acid and protein 
sequencing, analysis and evaluation services; 
genome sequencing services and the analysis and 
evaluation of data resulting therefrom; provision of 
reports relating to scientific and medical experiments, 
the results of scientific and medical experiments and 
tests, the analysis and evaluation of scientific and 
medical data, and data generated by scientific and 
medical experiments and tests; scientific and medical 
research and development services; technical data 
analysis and evaluation services; data storage 
services; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid.

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

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

כ"ד סיון תשע"ו - 51130/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Purple, pink, red and orange.

Purple, pink, red and orange. The colour purple 
applied to the top part of the logo, pink to the second 
part, red to the third and orange to the bottom.

 Owners

Name: Oxford Nanopore Technologies Limited

Address: Edmund Cartwright House,,4 Robert Robinson 
Avenue,, Oxford OX4 4GA, United Kingdom

(United Kingdom a limited liability company organized 
and existing under the laws of the United Kingdom)

United Kingdom, 14/04/2014, No. UK00003051526 UK00003051526 ממלכה מאוחדת, 14/04/2014, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 51230/06/2016



Trade Mark No. 273001 מספר סימן

Application Date 18/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238381 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE

Address: Centre de Villarceaux, Route de Villejust, F-
91620 NOZAY, France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication antennas, masts and towers.

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

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

France, 20/05/2014, No. 14/4092219 צרפת, 20/05/2014, מספר 14/4092219

Class: 9 סוג: 9

כ"ד סיון תשע"ו - 51330/06/2016



Trade Mark No. 273002 מספר סימן

Application Date 31/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238385 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Non-precious metal ores; common metals and their 
alloys and semi-manufactured products of common 
metals and their alloys; metal building products for 
sheltering, preserving, conserving, covering, 
warehousing (including metal ladders), metal floors, 
metal staircases, metal gates and fences, metal 
railings for fences, metal roofing, metal palings; metal 
products manufactured for sifting, filtering and similar 
purposes; namely, metal window screens, drain traps 
(valves) of metal; metal doors and windows, metal 
rolling shutters, metal jalousies, metallic door 
handles, metallic window handles, metal panels of 
doors and windows; metal cables and wires not for 
electrical purposes; metal conduits; cable junction 
sleeves of metal; ironmongery (hardware) articles, 
small items of metal hardware, namely, screws, nails, 
bolts, nuts, metal chains, pulleys; ducts of metal for 
ventilating and air conditioning and heating 
installations, metal roof vents for residential and 
commercial buildings, metal vent covers for HVAC 
ducts, drains and pitch pans, metal chimneys, 
chimney cowls of metal, metal manhole covers for 
drains, poles of metal for electric power lines, metal 
gratings; signs, non-luminous and non-mechanical, of 
metal; signaling panels, non-luminous and non-
mechanical, of metal; identity plates of metal; metal 
pipes for liquid or gas transfer and their connection 
parts (including valves of metal, drilling pipes of 
metal); metal cash boxes; materials of metal for 
railway construction; metal bollards, metal mooring 
buoys, anchors for sea vehicles; metallic moulds for 
metal casting; works of art made of common metals 
and their alloys; metal bottle caps; poles of metal; 
metal pallets, metal ropes for lifting, loading and 
transportation, metal wires, cords, columns, strips, 
bands and tapes for use in lifting and carrying loads; 
metal mounting brackets for vehicle tyres.

Class: 9 סוג: 9

Barometers, ammeters, equipments (apparatus) for 
testing gases, calipers, electronic instruments for 
measuring environmental parameters including 
humidity, thermometers, voltmeters, microscopes, 
magnifying glasses, telescopes, periscopes, 
laboratory equipments, namely, test tubes, beakers, 
furnaces for laboratory experiments and laboratory 
furniture, weighing equipment, namely, scales and 
balances, detectors, namely, metal detectors, radar 
detectors, smoke detectors, laser speed detectors, 
gas detectors for detecting the presence of gas, 

כ"ד סיון תשע"ו - 51430/06/2016



electronic imaging apparatus, in the field of iridology, 
sclerology, rayid and eyology, not for medical use, X-
ray photography devices, other than for medical 
purposes, automotive measuring instruments, 
namely, speedometers, water temperature gauges, 
tachometers, vehicle wheel alignment machines, 
spirit levels, tape measures, folding rulers, machines 
for dispensing pre-determined dosages of 
medication; electronic advertisement boards 
featuring a neon lamp, electronic scoreboards, 
electronic sliding letter boards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and 
images, radios, television receivers, video tape and 
video disk players, cameras, audio devices and parts, 
namely, audio cassette players, audio cassette 
recorders, cinematographic machines and apparatus, 
remote control devices for radios, televisions, 
headphones, audio speakers, megaphones, 
intercoms, slide or photograph projection apparatus; 
data processors, namely, computers, computer 
hardwares, printers, laser printers, scanners, 
automatic cash registers, calculators, barcode 
scanners and their accessories; car navigation 
computers, all kinds of photographic cameras, parts 
of photographic cameras and accessories, namely, 
photographic flashbulbs, photographic viewfinders, 
communication devices, namely, telephones, fax 
machines, telegraph machines, radio telephones, 
automatic telephone exchanges, photocopy 
machines, machines for blueprints, screen filters for 
computers and televisions; blank record disks, blank 
audio cassettes, blank discs for computers, blank 
optical discs, blank CDs for sound or video recording, 
exposed cinematographic films, exposed camera 
films, exposed X-ray films; computer software; 
electronic or magnetic cards, pre-paid telephone 
calling cards, magnetically encoded, magnetically 
encoded credit cards, automatic magnetically 
encoded key cards, magnetic cards for use with 
meters; antennas, satellite dishes, satellite receivers, 
amplifiers and their parts; ticket dispensers, cash 
dispensers; electronic devices used in machines and 
devices, namely, electronic semi-conductors, 
electronic integrated circuits, electronic chips for the 
manufacture of integrated circuits, light switches 
(light sensors), diodes, transistors, circuit boards, 
oscillators, capacitors, interface circuits for video 
cameras, liquid crystal displays (LCD), temperature 
sensors, converters, magnetic heads for magnetic 
tape recorders; electric meters, water meters, gas 
meters, metered gasoline pumps for gas stations, 
parking meters, timers, egg timers [mechanical or 
electric], hourglasses [time measuring apparatus]; life 
saving apparatus, flotation vests, life jackets, life 
nets, life preservers, life-buoys, breathing apparatus 
for divers, namely, rebreathers, compressed air 
bailout units, safety glasses for divers use, safety 
nets for divers use; protective clothing, protective 
gloves for industrial use, protective eyeglasses, 
protective helmets; signal whistles, signalling buoys; 
eyeglasses, sunglasses, contact lenses and their 
containers, eyeglass cases and accessories for 
eyeglass cases in this class; electric plugs, electric 
sockets, electric junction boxes, electric switches, 
circuit breakers, electrical fuses, lighting ballasts, 
electric control panels, electronic controller panel to 
manage the power, movement and functions of an 

כ"ד סיון תשע"ו - 51530/06/2016



elevators, electric connectors and sockets; electric 
cable connectors; power connectors; electricity 
conduits, plastic conduit for electrical use; electric 
cables, wires, conductors and connection fittings 
therefor; pressure indicating plugs for valves; 
adaptors for use with portable electronic devices and 
battery chargers, fiber optic cables used in 
electronics and also in telephone lines, electrical 
power supplies, electrical accumulators; batteries, 
solar cells, uninterruptible power supplies for 
computers; electric door bells, alarms other than 
vehicle alarms, namely, burglar alarms, fire alarms 
and smoke alarms; warning triangles to indicate 
vehicle breakdowns, reflectors for traffic signals, 
luminous or mechanical road signs; traffic-light 
apparatus (signalling devices); fire engines, fire 
extinguishers, fire hose nozzles, fire hoses, fire 
fighting valves; radar, sonar, night vision goggles; 
decorative magnets; metronomes.
Class: 17 סוג: 17

Raw or semi worked rubber and gum for use in the 
manufacture of goods made from these materials 
and not included in other classes; gutta-percha; 
asbestos; latex, mica and goods made from these 
materials; insulating materials; non-conducting 
materials for retaining heat; insulators for electric 
mains; insulating fabrics; foils of metal for insulating; 
insulating paints; insulating paper; asbestos paper; 
asbestos cloth; asbestos fabrics; adhesive bands 
other than stationery and not for medical or 
household purposes; insulating tape and band; 
asbestos coverings; asbestos sheets; asbestos felt; 
rubber stoppers; fillers for expansion joints; chemical 
compositions for repairing leaks; flexible plumbing 
pipes of plastic, rubber or natural rubber, canvas 
hose pipes for use in horticulture, fire hoses, textile 
hoses, sleeves for hoses, flexible compressed air 
pipe fittings, not of metal, pipe fittings, plastic tubes 
protecting electrical wires; non-metal fittings for 
flexible compressed air pipes; vehicle radiator 
connecting hoses; synthetic plastic as semi-finished 
products in form of foils, plates, rods, profiles, hoses, 
tubes, blocks, foam rubber, natural rubber, synthetic 
elastomer resin blended with additives and colorants 
sold in a pellet form, rubber, cellulose acetate film, 
plastic film other than for wrapping, semi-processed 
brake lining material, clutch linings, rubber thread not 
for textile use, plastic fibers, natural rubber threads, 
not for textile use, natural rubber and rubber bags for 
merchandise packaging; plastic fibers, natural rubber 
threads, not for textile use, natural rubber and rubber 
bags for merchandise packaging; goods made of 
rubber, natural rubber, plastic and similar materials 
namely rubber and natural rubber pads (shock 
absorber), expansion joint fillers, rubber stoppers, 
sealing plugs made primarily from rubber, billets from 
rubber, rubber sleeves for protecting parts of 
machinery, foam rubber for protecting parts of 
machinery, rings of rubber for use as pipe connection 
seals, gasket sealer for use in plumbing, gasket 
rings.

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

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

כ"ד סיון תשע"ו - 51630/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark blue.

 Owners

Name: BIMED TEKNIK ALETLER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Beylikdüzü Mevkii, Bakir ve Pirinç Sanayii 
Sitesi, Orkide Caddesi, No:15, Büyükçekmece - Istanbul, 
Turkey

(Turkey Joint-Stock Company)

Turkey, 10/03/2014, No. 2014/20031 טורקיה, 10/03/2014, מספר 2014/20031

Class: 6 סוג: 6

Class: 17 סוג: 17

Turkey, 10/03/2014, No. 2014/20033 טורקיה, 10/03/2014, מספר 2014/20033

Class: 9 סוג: 9

כ"ד סיון תשע"ו - 51730/06/2016



Trade Mark No. 273004 מספר סימן

Application Date 29/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238410 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MINICONF S.p.A.

Address: Via Provinciale, 1/A, I-52010 ORTIGNANO 
RAGGIOLO (AR), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Rucksacks and school bags; bags, travelling bags of 
leather, knitted bags (not of precious metal), shoulder 
bags, haversacks; wallets, purses, briefcases; 
suitcases, trunks, vanity cases (not fitted); key cases 
of leather; umbrellas.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods not included in other 
classes; bed blankets; towels of textile, beach towels, 
pillow linings, table cloths (not of paper); table 
napkins of textile; handkerchiefs of textiles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ד סיון תשע"ו - 51830/06/2016



Trade Mark No. 273009 מספר סימן

Application Date 30/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238492 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audiovisual teaching apparatus; compact discs 
(audio-video); computer software (recorded); 
computer programs (downloadable software); disks 
(magnetic); downloadable music files; downloadable 
image files; downloadable ring tones for mobile 
phones; magnetic data media; optical data media; 
teaching apparatus.

Class: 16 סוג: 16

Books; cardboard articles; drawing materials; 
magazines (periodicals); manuals (handbooks); 
newsletters; newspapers; pamphlets; printed matter; 
printed publications.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of workshops (training); 
arranging and conducting of conferences; arranging 
and conducting of seminars; educational services; 
entertainment; instruction services; music 
composition services; organisation of exhibitions for 
cultural or educational purposes; presentation of live 
performances; production of music; production of 
radio and television programmes; providing online 
electronic publications (not downloadable); 
publication of books; publication of electronic books 
and journals online; religious education; teaching; 
provision of tuition.

Class: 45 סוג: 45

Organization of religious meetings; planning and 
arranging of wedding ceremonies; mediation.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/07/2014, No. 1631755 אוסטרליה, 02/07/2014, מספר 1631755

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

כ"ד סיון תשע"ו - 51930/06/2016



 Owners

Name: Planetshakers Ministries International Inc.

Address: 607 Canterbury Road, Surrey Hills VIC 3127, 
Australia

(Victoria, Australia Association)

כ"ד סיון תשע"ו - 52030/06/2016



Trade Mark No. 273014 מספר סימן

Application Date 30/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238545 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Purple and dark white.

 Owners

Name: ACARSAN MAKARNA UN GIDA SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: 3 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Nolu Cadde, 
No:44, Baspinar Sehitkamil, Gaziantep, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, artificial coffee, vegetal preparations 
for use as coffee substitutes, cocoa-based 
beverages, coffee-based beverages; chocolate 
based beverages; noodles, macaroni, ravioli; bread, 
pastry and bakery products, namely, pies, cakes, 
donuts, muffins, tarts, pizzas, sandwiches, puddings, 
ready cake mixes, desserts, namely, bakery 
desserts, chocolate desserts, desserts confectionery 
and desserts made of flour; honey, royal jelly for 
human consumption, propolis for human 
consumption; flavorings, vanilla flavorings, sauces, 
tomato sauce, spices; yeast, baking powder; flour for 
food, semolina, starch for food; granulated sugar, 
cube sugar, powdered sugar; teas, ice teas; 
confectionery, chocolates, candies, biscuits, waffles, 
crackers; chewing gums not for medical purposes; 
ice, ice creams, edible fruit ices; salt; processed 
cereals and cereal products; snacks made of cereals, 
namely, corn flakes, oatmeal; molasses syrup for 
food.

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

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

Turkey, 12/06/2014, No. 2014/49638 טורקיה, 12/06/2014, מספר 2014/49638

Class: 30 סוג: 30

כ"ד סיון תשע"ו - 52130/06/2016



Trade Mark No. 273015 מספר סימן

Application Date 25/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238555 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is pure device and has no meaning in a 
foreign language; the device has no significance in 
respect of designed goods or applicant's industry, it 
does not identify a geographic location, and it is not a 
common acronym in applicant's industry.

 Owners

Name: ZHEJIANG EVERFLOURISH ELECTRICAL 
CO.,LTD.

Address: Renjiu Village,Wuxiang Town,Yinzhou, Ningbo, 
Zhejiang, People's Republic of China

(P.R. China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automatic time switches; electric cell switches; 
electric switches; electric indicators; electric light 
dimmers; precision measuring apparatus; remote 
control apparatus; plugs, sockets and other contacts, 
electric connections; measuring devices, electric.

כ"ד סיון תשע"ו - 52230/06/2016



Trade Mark No. 273019 מספר סימן

Application Date 17/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238589 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VINPROM PESHTERA SA

Address: "Dunav" blvd. 5, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria

(Bulgaria SA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

כ"ד סיון תשע"ו - 52330/06/2016



Trade Mark No. 273020 מספר סימן

Application Date 01/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238609 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof, included in this 
class.

Class: 28 סוג: 28

Miniatures of 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)

Germany, 11/06/2014, No. 302014004010.7/12 גרמניה, 11/06/2014, מספר 302014004010.7/12

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

כ"ד סיון תשע"ו - 52430/06/2016



Trade Mark No. 273021 מספר סימן

Application Date 24/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238614 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CANDIANI S.P.A.

Address: Via Arese, 85, I-20020 ROBECCHETTO CON 
INDUNO (MI), Italy

(Italy Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods; fabrics for clothings; 
denim textiles; bed covers and table covers.

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

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

Italy, 22/10/2014, No. MI2014C009708 MI2014C009708 איטליה, 22/10/2014, מספר

Class: 24 סוג: 24

כ"ד סיון תשע"ו - 52530/06/2016



Trade Mark No. 273023 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238622 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, precious stones, 
jewelry, jewelry products, necklaces, chokers 
(necklaces), bracelets, finger rings, earrings, 
pendants, brooches, badges (jewelry), cuff links, 
medals, medallions, charms, tie clips, tie pins, chains 
(jewelry), boxes of precious metal, caskets (cases), 
jewelry cases (caskets), watch cases (boxes), jewelry 
and watch cases, timepieces and chronometric 
instruments, watches and component parts thereof, 
chronographs (watches), chronometers, 
wristwatches, clocks, clocks (timepieces), small 
clocks, watch straps, watch clasps, watch dials, 
watch cases, watch chains, movements for 
timepieces, cases for timepieces, presentation cases 
for timepieces, key rings (trinkets or fobs), jewelry for 
the head.

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

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

France, 24/06/2014, No. 144100448 צרפת, 24/06/2014, מספר 144100448

Class: 14 סוג: 14

כ"ד סיון תשע"ו - 52630/06/2016



 Owners

Name: HERMES INTERNATIONAL

Address: 24 rue Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

(FRANCE société en commandite par actions)

כ"ד סיון תשע"ו - 52730/06/2016



Trade Mark No. 273024 מספר סימן

Application Date 30/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238631 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Davidoff & Cie SA

Address: Rue de Rive 2, CH-1200 Genève, Switzerland

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 cigars, electronic cigarettes; liquids for 
electronic cigars, liquids for electronic cigarettes; 
smokers' articles; tobacco pipes, pipe cleaners, pipe 
tampers, cigar cutters, cigar scissors, electric and 
non-electric cigar lighters, cigar and cigarette tubes, 
cigar and cigarette cases, cigar humidifiers, cigar 
boxes with humidifiers, regulators for cigar boxes 
with humidifiers, cigarette paper, cigarette filters, 
pocket machines for rolling cigarettes; tobacco 
boxes, snuff boxes, ashtrays, lighters, flints for 
lighters; matches.

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

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

Switzerland, 07/10/2014, No. 667979 שוויץ, 07/10/2014, מספר 667979

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 52830/06/2016



Trade Mark No. 273025 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238636 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ד סיון תשע"ו - 52930/06/2016



Class: 30 סוג: 30

Unroasted coffee; coffee [roasted, powder, beans or 
as beverage]; roasted coffee beans; ground coffee; 
flavoured coffee; caffeine-free coffee; artificial coffee; 
freeze-dried coffee; instant coffee; coffee pods; filters 
in the form of paper bags filled with coffee; coffee 
flavorings [flavourings]; coffee concentrates; coffee 
essences; coffee extracts; coffee mixtures; coffee-
based beverages; coffee-based beverages 
containing milk; chicory and chicory mixtures for use 
as substitutes for coffee; preparations for making 
beverages [coffee-based]; coffee-based sweets; 
coffee-based ice creams; roasted barley and malt for 
use as substitutes for coffee; ground barley; instant 
barley; barley pods; barley-based beverages; cube 
sugar; white sugar; brown sugar; granulated sugar; 
natural sweeteners; cocoa-based beverages; cocoa-
based beverages with milk; chocolate powder; 
chocolate-based beverages; chocolate-based 
beverages with milk; chocolate flavourings; chocolate 
essences for the preparation of beverages; chocolate 
extracts for the preparation of beverages; 
preparations for chocolate beverages; chocolate 
syrups for the preparation of chocolate-based 
beverages; chocolate creams; chocolate sauces; 
chocolate-based products; chocolate flavoured 
coatings; chocolate toppings; chocolate decorations 
for confectionery items; candy decorations for cakes; 
chocolate icing; chocolate cookies; chocolate-
covered cookies; waffles; chocolate waffles; 
chocolate-covered waffles; chocolate wafers; 
chocolate-covered wafers; topping syrups; icing; icing 
mixes; cake frosting [icing]; tea; artificial tea; tea 
substitutes; instant tea; tea extracts; black tea; fruit 
teas; green tea; white tea; mixes for making tea; tea-
based beverages; theine-free tea; tea-based 
beverages with fruit flavouring; flowers or leaves for 
use as tea substitutes; herbal teas, other than for 
medicinal use; iced tea; herbal infusions.

Class: 43 סוג: 43

Bar services; coffee shop services; self-service 
cafeteria services; snack bar services; providing 
information relating to bars; snack-bars; restaurants; 
self-service restaurants.

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

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

Italy, 24/02/2014, No. BO2014C000232 BO2014C000232 איטליה, 24/02/2014, מספר

Class: 30 סוג: 30

Class: 43 סוג: 43

כ"ד סיון תשע"ו - 53030/06/2016



 Owners

Name: G.I.FI.ZE. - GRUPPO INDUSTRIALE FILICORI 
ZECCHINI - SOCIETA' PER AZIONI O PIU' 
BREVEMENTE GIFIZE - S.P.A.

Address: Via Lombardia, 55, I-40060 Castel San Pietro 
Terme Fraz. Osteria Gran, Italy

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

כ"ד סיון תשע"ו - 53130/06/2016



Trade Mark No. 273026 מספר סימן

Application Date 18/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238644 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

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

(Turkey Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard; face towels of paper; 
handkerchiefs of paper; table napkins of paper; 
tissues of paper for removing make-up; toilet paper 
and hygienic paper; towels of paper; table linen of 
paper; tablecloths of paper; wrapping paper; packing 
paper.

Class: 20 סוג: 20

Towel dispensers, fixed, not of metal.

Class: 21 סוג: 21

Boxes for dispensing paper towels, soap boxes, soap 
dispensers, toilet paper dispensers, toilet paper 
holders, napkin holders.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/03/2014, No. 2014/24058 טורקיה, 21/03/2014, מספר 2014/24058

Class: 16 סוג: 16

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

כ"ד סיון תשע"ו - 53230/06/2016



Trade Mark No. 273029 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238664 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; inner tubes for vehicle tires.

כ"ד סיון תשע"ו - 53330/06/2016



Trade Mark No. 273030 מספר סימן

Application Date 05/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1238686 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Big Duck Games, LLC

Address: 18685 NE, 56th Ct., Redmond WA 98052, 
U.S.A.

(Washington, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software for use on mobile and 
cellular phones.

כ"ד סיון תשע"ו - 53430/06/2016



Trade Mark No. 273031 מספר סימן

Application Date 29/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1238741 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, orange, purple and green.

 Owners

Name: Basilea Pharmaceutica AG

Address: Grenzacherstrasse 487, CH-4058 Basel, 
Switzerland

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances, 
namely anti-fungicides.

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

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

Switzerland, 02/10/2014, No. 667452 שוויץ, 02/10/2014, מספר 667452

Class: 5 סוג: 5

כ"ד סיון תשע"ו - 53530/06/2016



Trade Mark No. 273032 מספר סימן

Application Date 29/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238763 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing online electronic bulletin boards, online 
discussion forums, online chat rooms, video 
conferencing, instant messages, and Voice over IP 
(VOIP) for transmission of messages among 
computer users for interactive learning; transmitting 
voice, data, graphics and video by means of wireless 
networks; electronic transmission of digital, audio, 
and visual files over wireless networks, computer 
networks, online electronic bulletin boards, and social 
media channels and networks; transmission of 
podcasts and webcasts.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely providing instruction at 
the undergraduate, graduate and post-graduate 
levels; educational services, namely, conducting 
distance learning instruction and training at the 
undergraduate, graduate, and post-graduate levels; 
developing curriculum and course materials for 
educators and students for undergraduate, graduate 
and post-graduate education; on-line journals, 
namely, blogs featuring professors' and students' 
commentary related to undergraduate, graduate, and 
post-graduate classes; providing educational courses 
of instruction at the undergraduate, graduate, and 
post-graduate levels, offered through web-based 
applications and content; educational services, 
namely, production of audio and video programs 
featuring educational lectures, classes, and 
presentations for podcasting and webcasting; 
educational services, namely, development and 
dissemination of online interactive exercises in the 
nature of educational exams, homework 
assignments, course material testing, and 
educational presentations in the fields of science, 
math, business, law, government, health and 
medicine, the humanities, and liberal art studies.

Class: 42 סוג: 42

Creating an online community for learners and 
educators to participate in discussions, solicit and 
receive feedback from their peers, and social 
network, and to interact with other learners and 
educators by posting and sharing text, information, 
photos, audio and video content, and other user-
generated content.

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

כ"ד סיון תשע"ו - 53630/06/2016



 Owners

Name: Trustees of Boston University

Address: Office of the General Counsel, 125 Bay State 
Road, Boston MA 02215, U.S.A.

(Massachusetts, United States Corporation)

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

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

U.S.A., 28/03/2014, No. 86234943 ארה"ב, 28/03/2014, מספר 86234943

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 53730/06/2016



Trade Mark No. 273033 מספר סימן

Application Date 29/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238781 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of an eye comprised of two curved 
arrangements of various-sized circles connected by 
vertical lines with a central broken circle.

 Owners

Name: Avalanche Biotechnologies, Inc.

Address: 1035 O'Brien Drive, Suite B, Menlo Park CA 
94025, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, a drug delivery 
system comprising a viral vector for the delivery of a 
wide variety of therapeutic agents; pharmaceutical 
preparations for the treatment of eye diseases.

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

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

U.S.A., 08/05/2014, No. 86276238 ארה"ב, 08/05/2014, מספר 86276238

Class: 5 סוג: 5

כ"ד סיון תשע"ו - 53830/06/2016



Trade Mark No. 273035 מספר סימן

Application Date 07/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238791 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark blue; light blue and gray.

 Owners

Name: BIOKIT S.A.

Address: Can Male, s/nº, Lliça d'Amunt, E-08186 
Barcelona, Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic reagents for medical or veterinary use; 
immunoassay reagents for medical or veterinary use; 
medical reagents for clinical use; reagents for clinical 
analysis for medical or veterinary use; reagents for 
microbiological analysis for medical or veterinary use; 
reagents for use in analyzers for medical or 
veterinary purposes; reagents for in-vitro use in 
laboratories for medical or veterinary purposes; 
chemical reagents for testing for medical or 
veterinary use.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments for analysis in 
laboratories and clinical diagnosis of human 
diseases, specifically automatic immunoassay 
analyzers and automatic instruments for the 
administration and incubation of reagents.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/10/2014, No. 013396411 האיחוד האירופי, 23/10/2014, מספר 013396411

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

כ"ד סיון תשע"ו - 53930/06/2016



Trade Mark No. 273036 מספר סימן

Application Date 22/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238792 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TUFLITE POLYMERS LIMITED

Address: Gala no:1, Vivek Industrial Estate, Walbhat 
Lane, Behind Nirlon, Goregaon-East, Mumbai 400 063, 
Maharashtra, India

(IN A Company duly incorporated under the laws of 
India.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Polycarbonate sheets of all kinds, hip for roofing, roof 
coverings, roofing slates, construction materials (not 
of metal), included in this class.

כ"ד סיון תשע"ו - 54030/06/2016



Trade Mark No. 273040 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238815 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Acrylic resins, unprocessed; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; unprocessed artificial 
resins as raw materials in the form of powders, 
liquids or pastes; unprocessed synthetic resin 
compounds in the form of microspheres used to 
incorporate various other substances; unprocessed 
synthetic resins for use in the manufacture of plastic 
moulding compounds; unprocessed artificial resins 
for industrial purposes; unprocessed artificial resins 
for use in manufacture; unprocessed synthetic resins 
for use in the manufacture of moulding compounds; 
synthetic resin adhesives for industrial purposes; 
catalysts for use in the manufacture of polymers; 
cement set accelerators; cement preservatives, 
except paints and oils; chemical penetrating sealers 
for natural stone; chemical additives for concrete; 
chemical admixtures for concrete; chemical 
compounds for curing concrete; mold-release 
preparations for use with concrete.

כ"ד סיון תשע"ו - 54130/06/2016



 Owners

Name: Blast Furnace Slag Limited

Address: Challenge Court, Bishop's Castle, Shropshire 
SY9 5DW, United Kingdom

(United Kingdom Private Limited Company)

Class: 19 סוג: 19

Fibre cement; cement; silica cement [pozzolanic 
cement], cement mixes; cement slabs; Portland 
cement; fireproof cement coatings; slag-lime cement; 
Portland blast-furnace slag cement; pipes of cement, 
earthenware or sandstone; wood-fiber reinforced 
cement boards [cement excelsior boards]; gypsum; 
gypsum tiles; gypsum floor tiles; gypsum wall tiles; 
gypsum for use as a building material; gypsum 
[building material]; gypsum wallboards; roofing 
slates; slate powder; slate slabs; stone slates; 
cement mortar slates; slates for roof cladding; slates 
for wall cladding; stone; artificial stone; building 
stone; calcareous stone; natural stone; paving stone; 
silica stone; slag stone; wall stone; building materials 
of natural stone; construction materials of artificial 
stone; construction materials of natural stone; floor 
tiles of natural stone; wall tiles of natural stone; rock 
materials for use as cladding; cladding, not of metal, 
for construction and building; flooring or wall 
claddings of synthetic materials; non-metal cladding 
for construction and building; wall claddings, not of 
metal, for building; rock materials used in building 
flooring, roofing, walls, cladding and fireplaces; 
plaster; plaster boards; plaster for building purposes; 
plaster for use in building; finish plasters made of 
colored artificial resin; mantels of wood, plaster or 
stone for fireplaces; concrete beams; concrete 
blocks; concrete bricks; concrete panels; concrete 
slabs; concrete walls; concrete building materials; 
concrete building elements; concrete walls for 
building; grave markers of concrete; ready to use 
concrete; shuttering, not of metal, for concrete; 
marble [building material].

כ"ד סיון תשע"ו - 54230/06/2016



Trade Mark No. 273043 מספר סימן

Application Date 17/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238818 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for industrial purposes including 
matting compound, fillers and resins for repairing and 
filling holes in and defects of bodywork, hardeners, 
plastic repairer, covering compositions for protection 
against effects of chemical products; fillers, not of 
natural or thermoplastic origin (included in this class), 
for repairing holes, cracks, bursts and splits and 
other unevenness in surfaces; glue and adhesives for 
industrial purposes, glue for repairing plastic and 
metal; solvents.

Class: 2 סוג: 2

Rust and corrosion preventing agents; primer, paints 
and lacquers in sprays.

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, sanding and abrasive 
preparations; detergents; degreasing preparations; 
paint stripping preparations; cleaning, polishing, 
abrasive and degreasing agents and preparations for 
removing paints, lacquers and varnishes; cloths 
impregnated with cleansers; cleansing soaps.

Class: 7 סוג: 7

Grinding, polishing, brushing and sanding machines, 
parts, spare parts and accessories thereof (included 
in this class), including grindstones and sanding discs 
for machines; spray guns and parts thereof including 
mixing cups and accompanying covers; needle guns; 
automatic spray gun cleaners; blowers including air 
guns; filters and sieves for industrial purposes; 
machines and machine tools and parts thereof for 
dent removal in bodywork; pneumatic driven 
apparatus for coagulating of paints and lacquers.

Class: 9 סוג: 9

Gloves for protection against injuries; dust masks; 
spray masks; safety shoes.

Class: 17 סוג: 17

Foil (other than for wrapping), treated or not; tape 
and masking tape for industrial purposes; tape for 
use in protection for sanding and spraying works; 
sealants including fillers and stoppers for repairing, 
holes, cracks, bursts, splits and other unevenness in 
surfaces; flexible rods; adhesive sound deadening 
pads, isolating or not; isolating foam foil.

כ"ד סיון תשע"ו - 54330/06/2016



 Owners

Name: Chemicar Europe N.V.

Address: Baarbeek 2, B-2070 Zwijndrecht, Belgium

(Naamloze Vennootschap)

Class: 24 סוג: 24

Cloths (tissue) including tack rags, polishing cloths 
and degreasing cloths, made of textile.

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

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

Benelux, 14/04/2014, No. 1287883 בנלוקס, 14/04/2014, מספר 1287883

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 17 סוג: 17

Class: 24 סוג: 24

כ"ד סיון תשע"ו - 54430/06/2016



Trade Mark No. 273044 מספר סימן

Application Date 05/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238820 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations [decolorants] for cosmetic 
purposes; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; cosmetic soaps, soaps for 
personal use; douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries].

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sunglasses, protective eyewear, sports 
eyewear, anti-glare glasses, 3D spectacles, 
binoculars, contact lenses, containers for contact 
lenses, eyeglass cases, spectacle cases, eyewear 
cases, cases for spectacles and sunglasses, 
eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, 
spectacle frames, frames for spectacles and 
sunglasses, spectacle lenses, lenses for sunglasses, 
optical lenses, pince-nez, pince-nez cases, goggles 
for sports, monocles, magnifying glasses [optics]; 
protective helmets; bags adapted for laptops; sleeves 
for laptops.

Class: 18 סוג: 18

Animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery; 
bags; handbags, bags for sports, briefcases, school 
bags, shopping bags, rucksacks; leather shoulder 
belts; collars for animals; purses, credit card cases 
[wallets] and pocket wallets; envelopes, of leather, for 
packaging and pouches, of leather, for packaging; 
vanity cases, not fitted; clothing for pets.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Benelux, 22/08/2014, No. 1294642 בנלוקס, 22/08/2014, מספר 1294642

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ד סיון תשע"ו - 54530/06/2016



 Owners

Name: Tempting Brands Netherlands B.V.

Address: De Smalle Zijde 3, NL-3903 LL Veenendaal, 
Netherlands

(Company with Limited Liability (Besloten 
Vennootschap))

כ"ד סיון תשע"ו - 54630/06/2016



Trade Mark No. 273046 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238830 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and forestry; seed treatment preparations; soil 
fertilizers.

Class: 5 סוג: 5

Products for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides.

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

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

Switzerland, 09/12/2014, No. 667609 שוויץ, 09/12/2014, מספר 667609

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ד סיון תשע"ו - 54730/06/2016



Trade Mark No. 273048 מספר סימן

Application Date 10/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238900 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, parasols and walking sticks; bags for 
fishing requisites, in particular camping bags, 
backpacks, bags with wheels; parts of the 
aforementioned goods, included in this class.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; sleeping bags for 
camping; camping chairs; fishing chairs; fishing 
baskets; parts for the aforesaid goods, included in 
this class.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, all for the field of 
fishing; parts for all the aforesaid goods, included in 
this class.

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles, included in this 
class; fishing tackle, in particular rods for fishing and 
related cases, reels for fishing, fishing lines, fish 
hooks, fishing bait (not live), spoon lures, spinners, 
pilkers, wobblers, floats for fishing, floats and landing 
nets for fishing; fishing bags; parts for the aforesaid 
goods, included in this class.

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

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

European Union, 27/05/2014, No. 012910857 האיחוד האירופי, 27/05/2014, מספר 012910857

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

כ"ד סיון תשע"ו - 54830/06/2016



 Owners

Name: D.A.M. Neue Deutsche Angelgeräte 
Manufaktur Int. GmbH

Address: Breitenloher Weg 14, 91166 Georgensgmünd, 
Germany

(Germany GmbH)

כ"ד סיון תשע"ו - 54930/06/2016



Trade Mark No. 273052 מספר סימן

Application Date 28/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238968 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Anti-dust paints; interior paint; protective finishing 
coatings for interiors (paints); paints, varnishes, 
lacquers; coatings (paints); dyestuffs; pigments; 
bactericidal paints; fungicidal coatings in the form of 
paints; primers (paints) (paints and oils to combat 
rust or oils for preservation); coatings for the finishing 
of surfaces (paints and oils to combat rust or oils for 
preservation); coatings for the finishing of masonry 
(paints and oils to combat rust or oils for 
preservation); coatings in the form of humidity-
absorbing paints; waterproofing compositions as 
paints (paints and oils to combat rust or oils for 
preservation); protective coatings containing abrasive 
particles in the form of paint; paint additives in the 
form of shades of color; agglutinants for paints; 
additives for paints; stabilizing additives for paints; 
stabilizing agents for paints; primers (paints); 
distempers; decorative coatings (paints); thickeners 
for paints; agglutinants for paints; thinners for paints; 
thinners for lacquers; siccatives [drying agents] for 
paints; fixatives (varnishes); fixatives for watercolors; 
enamels for painting; enamels (varnishes); ceramic 
paints; glazes (coatings); fireproof paints; gum resins; 
fluorescent paints; aluminum paints; aluminum 
powder for painting; asbestos paints; coatings for 
tarred felt (paints); conversion coatings (paints); 
silver emulsions (pigments); silvering powders; 
alizarine dyes; aniline dyes; white lead; litharge; 
cobalt oxide (colorant); indigo; black japan; carbon 
black color; soot (colorant); titanium dioxide 
(pigment); zinc oxide (pigment); turmeric (colorant); 
annatto [dyestuff]; bronzing lacquers; bronze powder 
for painting; wood stains; anti-rust preparations for 
preservation; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; anti-rust greases; anti-
corrosive bands; anti-rust oils; paints for the 
preservation of cement; wood preservatives; oils for 
the preservation of wood; wood mordants; liquefied 
plastics in the form of paints used as surface 
coatings; protective coatings in the form of paints for 
construction; undercoating for vehicle chassis; anti-
fouling paints; paints and coatings for marking 
surface imperfections, contact surfaces and parts of 
machines; mordants; raw natural resins; metals in 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; metal foil for painters, decorators, printers and 
artists.

כ"ד סיון תשע"ו - 55030/06/2016



Class: 17 סוג: 17

Insulating coatings; heat-insulating materials and 
items; insulating materials; insulating coatings; 
plastic-based insulating varnishes; compositions for 
preventing the radiation of heat; non-conducting 
materials for retaining heat; insulating materials that 
protect against humidity in buildings; insulating 
compounds for joints; foils of metal for insulating; 
plastic film, other than for wrapping; raw or partly 
processed gum; insulating oils; insulating bands; 
insulating gloves; insulating fabrics; insulating paper; 
insulators; raw or semi-worked rubber; liquid rubber; 
asbestos millboards; adhesive tapes other than 
stationery and not for medical or household 
purposes; synthetic resins (semi-finished products); 
resins for creating a dust film on walls (semi-finished 
products); resins for forming a hardened film on walls 
(semi-finished products); semi-processed plastic 
materials; caulking materials of rubber or plastics; 
weatherstripping compositions; waterproof packings; 
fiberglass for insulation; insulation for air 
conditioners.

Class: 19 סוג: 19

Coatings (building materials); facing mortar; dry 
screed; coating compositions for construction; plaster 
for facing; finishing coatings of colored artificial resin; 
insulating glass (building); glass granules for road 
marking; wall panels in materials not of metal; 
waterproof cardboard for construction; paperboard for 
building; bitumen; asphalt; pitch; coal tar; plaster; 
materials for making and coating roads; bituminous 
products for building; building cardboard [asphalted]; 
bituminous coatings for roofing; asphalt paving 
materials; tarred strips (construction); reinforcing 
materials not of metal for building; cement; cement 
mixes; cement slabs; fireproof cement coatings; 
waterproof cement coatings; hydraulic cement; filling 
cement; plugs of cement for filling; fibrous cement; 
silica cement (pozzolanic cement); magnesia 
cement; leveling preparations made from cement or 
mortar; texture coatings (materials made from 
cement); geotextiles; wood pulp board (construction); 
building paper; non-metallic materials for building; 
rigid pipes, not of metal (building); transportable 
buildings, not of metal; concrete; tiles not of metal for 
construction; framework, not of metal, for building; 
building materials, not of metal; laths not of metal; 
non-metallic wall linings (for building); refractory 
construction materials, not of metal; grog [fired 
refractory material]; ducts not of metal for ventilating 
and air-conditioning installations.

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

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

Slovakia, 29/01/2014, No. 156 2014 הרפובליקה הסלובקית, 29/01/2014, מספר 2014 156

Class: 2 סוג: 2

Class: 17 סוג: 17

כ"ד סיון תשע"ו - 55130/06/2016



 Owners

Name: Helske, s. r. o.

Address: Radlinského 20, SK-052 01 Spišská Nová Ves, 
Slovakia

(République slovaque Société à Responsabilité Limitée)

Class: 19 סוג: 19

כ"ד סיון תשע"ו - 55230/06/2016



Trade Mark No. 273055 מספר סימן

Application Date 04/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238987 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light blue "(pantone 2975 C)", dark blue 
"(pantone 280 C Full)", gold "(pantone 871 C)", beige 
"(pantone 9141 C)" and white.

 Owners

Name: InBev Belgium S.A.

Address: Boulevard Industriel 21, B-1070 Bruxelles, 
Belgium

(Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; non-alcoholic beers, mixed drinks containing 
beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages.

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

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

European Union, 04/03/2014, No. 012660163 האיחוד האירופי, 04/03/2014, מספר 012660163

Class: 32 סוג: 32

כ"ד סיון תשע"ו - 55330/06/2016



Trade Mark No. 273056 מספר סימן

Application Date 07/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238992 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Cement-waterproofing preparations except paints; 
waterproofing preparations for surfaces (buildings); 
coatings for waterproofing (chemicals); protective 
coatings for waterproofing surfaces of buildings 
(other than paints or oils); coating compositions 
(chemicals) other than paints; adhesives for industry.

Class: 17 סוג: 17

Acoustic insulants; acoustic insulation articles and 
materials, rubber sheets for insulating, acoustic 
insulating laminates, acoustic insulating boards, 
acoustic insulating panels, acoustic insulting 
coatings; acoustic insulating panels made from non-
metallic materials; substances for insulating buildings 
from water and moisture; waterproofing insulating 
membranes; thermal insulating materials; insulating 
tiles and acoustic insulating tiles; liquid insulating 
sheets.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic structures for acoustic insulation; 
polymeric bituminous emulsions for waterproofing of 
buildings; bituminous products in the form of 
membranes for waterproofing and for insulation of 
buildings, coating materials for construction, sealing 
materials, membranes and coverings for coatings; 
non-metallic tiles; asphalt (for building); emulsions for 
cementitious waterproofing coatings.

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

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

Italy, 13/06/2014, No. MI2014C005876 MI2014C005876 איטליה, 13/06/2014, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

כ"ד סיון תשע"ו - 55430/06/2016



 Owners

Name: SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.P.A.

Address: Via Ettore Romagnoli, 6, I-20146 MILANO (MI), 
Italy

(Italy Joint-Stock company)

כ"ד סיון תשע"ו - 55530/06/2016



Trade Mark No. 273057 מספר סימן

Application Date 09/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238998 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software; computer software applications; mobile 
and computer applications; computer programs; 
computer memory devices; downloadable music files; 
downloadable ring tones; downloadable image files; 
downloadable ring tones for mobile phones; mouse 
(computer peripherals); mouse pads, decorative 
magnets.

Class: 38 סוג: 38

Computer aided transmission of information, data 
and messages; transmission of digital files; providing 
access to electronic networks and databases; 
provision of electronic mail services; providing online 
forums, message sending services; transmission of 
greeting cards online; electronic transmission of 
messages services; providing user access to global 
computer networks.

Class: 42 סוג: 42

Computer software development and design; 
development and design of mobile applications, of 
computer software applications and of software 
applications; computer programming; electronic 
storage of data; computer software consultancy; 
rental of computer software; website design 
consultancy. 

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

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

Greece, 14/04/2014, No. 225941 יון, 14/04/2014, מספר 225941

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 55630/06/2016



 Owners

Name: IOANNA ANGELIDAKI

Address: 8 Attaleias Street, GR-851 00 Rhodes, Greece

Name: IOANNIS TSIORIS

Address: Princess Tower, 4510, Dubai, United Arab 
Emirates

כ"ד סיון תשע"ו - 55730/06/2016



Trade Mark No. 273062 מספר סימן

Application Date 12/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239033 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Computerised file management; composing 
advertisements for use as web-pages; compilation of 
directories for publication on the internet; collating, 
systematic ordering, storing, analysing and retrieving 
data and information; business administration 
services for the processing of sales made on the 
internet; business research; database services, 
namely the compilation and systemisation of data in 
computer databases; information and advisory 
services relating to the aforementioned services; 
providing information by means of a global computer 
network in relation to the aforesaid services; 
provision of space on web sites for advertising goods 
and services.

Class: 38 סוג: 38

Providing user access to the internet and other 
computer networks; providing telecommunications 
connections to the internet; providing user access to 
computer networks including the internet to facilitate 
electronic commerce and shopping; receiving and 
exchanging information, messages, text, sound, 
images and data; computer-aided transmission of 
information, messages, text, sound, images and 
data; provision of access to information, text, sound, 
images and data via communications and computer 
networks; services for access to a communications or 
computer network; transmission and display of 
information from a computer stored database; data 
communication; cellular telephone communication; 
database services, namely the transmission of data 
from a database; advice, information and consulting 
services relating to all the aforesaid services.

Class: 39 סוג: 39

Booking of seats (travel); organizing and arranging 
travel; travel agency services for booking travel; 
ticket reservation (travel); organising of excursions; 
travel tour organizing; tourist information services 
relating to travel; providing tourist travel information; 
travel booking agencies; travel reservation; providing 
computerised travel and reservation services; 
organising travel tours by means of an electronic 
search engine; arrangement of transport; 
organisation of flights, train journeys, bus journeys, 
boat trips, cruises and travel tours; escorting of 
travellers and sightseeing; vehicle rental information; 
consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid services; providing information by means of 
global computer network in relation to the aforesaid 
services.

כ"ד סיון תשע"ו - 55830/06/2016



 Owners

Name: GoEuro Corp.

Address: 3318 Broadway, Suite 2R, Astoria NY 10405, 
U.S.A.

(New York, USA Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software; computer hardware and software 
consultancy; maintenance and updating of computer 
software; providing internet search engines; 
database services, namely computer programming.

Class: 43 סוג: 43

Providing temporary accommodation; arranging of 
accommodation for holiday makers; hotel 
reservations; restaurant reservation services; hotel 
restaurant reservation services; providing online 
information about restaurants, accessible via a 
computer database or the internet or via a mobile 
telephone; information and advice relating to any of 
the aforesaid services; providing information by 
means of a global computer network in relation to the 
aforesaid services.

כ"ד סיון תשע"ו - 55930/06/2016



Trade Mark No. 273065 מספר סימן

Application Date 18/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239097 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green; gray.

 Owners

Name: TECNOLAMA S.A.

Address: Ctra. Constantí Km. 3, E-43206 REUS, Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Elevating machines and hoists, elevators (lifts) and 
escalators (moving staircases); elevators (lifts); 
automatic doors for elevators; controls for elevator 
car doors; elevator car devices and drive and control 
landing for elevators; electric actuators for elevators; 
mechanisms for elevators; installations, motors and 
gears for elevators.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/12/2014, No. 013543483 האיחוד האירופי, 10/12/2014, מספר 013543483

Class: 7 סוג: 7

כ"ד סיון תשע"ו - 56030/06/2016



Trade Mark No. 273066 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239106 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; building materials 
and components of metal; transportable buildings of 
metal, in particular insulating panels with metal 
covering; locksmith's products and ironmongery; 
containers as well as transport and packaging objects 
of metal; doors, gates of metal; parts and 
accessories for all of the aforementioned goods as 
far as contained in this class.

Class: 11 סוג: 11

Lighting, heating, cooling, drying, air conditioning 
devices, in particular portable cooling units; 
refrigerating appliances and installations, and 
evaporators; parts and accessories for all of the 
aforementioned goods as far as contained in this 
class.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and means of transport as well as their 
parts and accessories, in particular trailers [vehicles], 
wagons [vehicles], lower framework of wagons, 
chassis for (motor) vehicles, refrigerated vehicles, 
lorry bodies, box bodies, swap bodies, curtainsiders, 
dump wagons, dump trailers, dump bodies, semi-
trailers, container vehicles, vehicles with a moving 
floor; brake shoes for (motor) vehicles; vehicle 
brakes; axles; recuperative axle drives; shock 
absorbers for (motor) vehicles; suspension springs 
and control levers for vehicles; vehicle walls; vehicle 
doors; vehicle roofs; vehicle tops; aerodynamic 
mounting parts for (motor) vehicles; couplings 
(connections) for vehicles; gears for (motor) vehicles, 
back-up warning devices for vehicles; hydraulic and 
mechanic devices for loading and unloading of 
(motor) vehicles; hydraulic circuits for vehicles; anti-
theft systems for vehicles; anti-theft alarm systems 
for vehicles; mudguards as far as contained in this 
class.

Class: 19 סוג: 19

Building materials and components (not of metal); 
doors, gates (not of metal); structures and 
transportable buildings (not of metal), in particular 
insulating panels (not of metal); conducts for 
ventilation and air conditioning plants (not of metal); 
wall covering components (not of metal); wall and 
roof covers (not of metal); parts and accessories for 
all of the aforementioned goods as far as contained 
in this class.

כ"ד סיון תשע"ו - 56130/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and red.

 Owners

Name: Schmitz Cargobull AG

Address: Siemensstraße 50, 48341 Altenberge, Germany

(Germany Company limited by shares)

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/05/2014, No. 30 2014 047 060.8/12 גרמניה, 14/05/2014, מספר 060.8/12 047 2014 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 19 סוג: 19

כ"ד סיון תשע"ו - 56230/06/2016



Trade Mark No. 273067 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239107 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; building materials 
and components of metal; transportable buildings of 
metal, in particular insulating panels with metal 
covering; locksmith's products and ironmongery; 
containers as well as transport and packaging objects 
of metal; doors, gates of metal; parts and 
accessories for all of the aforementioned goods as 
far as contained in this class.

Class: 11 סוג: 11

Lighting, heating, cooling, drying, air conditioning 
devices, in particular portable cooling units; 
refrigerating appliances and installations, and 
evaporators; parts and accessories for all of the 
aforementioned goods as far as contained in this 
class.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and means of transport as well as their 
parts and accessories, in particular trailers [vehicles], 
wagons [vehicles], lower framework of wagons, 
chassis for (motor) vehicles, refrigerated vehicles, 
lorry bodies, box bodies, swap bodies, curtainsiders, 
dump wagons, dump trailers, dump bodies, semi-
trailers, container vehicles, vehicles with a moving 
floor; brake shoes for (motor) vehicles; vehicle 
brakes; axles; recuperative axle drives; shock 
absorbers for (motor) vehicles; suspension springs 
and control levers for vehicles; vehicle walls; vehicle 
doors; vehicle roofs; vehicle tops; aerodynamic 
mounting parts for (motor) vehicles; couplings 
(connections) for vehicles; gears for (motor) vehicles, 
back-up warning devices for vehicles; hydraulic and 
mechanic devices for loading and unloading of 
(motor) vehicles; hydraulic circuits for vehicles; anti-
theft systems for vehicles; anti-theft alarm systems 
for vehicles; mudguards as far as contained in this 
class.

Class: 19 סוג: 19

Building materials and components (not of metal); 
doors, gates (not of metal); structures and 
transportable buildings (not of metal), in particular 
insulating panels (not of metal); conducts for 
ventilation and air conditioning plants (not of metal); 
wall covering components (not of metal); wall and 
roof covers (not of metal); parts and accessories for 
all of the aforementioned goods as far as contained 
in this class.

כ"ד סיון תשע"ו - 56330/06/2016



 Owners

Name: Schmitz Cargobull AG

Address: Siemensstraße 50, 48341 Altenberge, Germany

(Germany Company limited by shares)

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/05/2014, No. 30 2014 047 061.6/12 גרמניה, 14/05/2014, מספר 061.6/12 047 2014 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 19 סוג: 19

כ"ד סיון תשע"ו - 56430/06/2016



Trade Mark No. 273068 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239110 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tecnotion B.V.

Address: Twentepoort West 15, NL-7609 RD Almelo, 
Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Motors and engines (except for land vehicles), 
including torque motors; linear motors; test and 
calibration equipment for linear motors; control 
devices for linear motors.

Class: 9 סוג: 9

Computer software and software for testing 
[performing simulations] and controlling of linear 
motors.

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

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

Benelux, 08/07/2014, No. 1292432 בנלוקס, 08/07/2014, מספר 1292432

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

כ"ד סיון תשע"ו - 56530/06/2016



Trade Mark No. 273069 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239122 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Armin Nedjat

Address: Bornheimer Landstraße 8, 55237 Flonheim, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental instruments and apparatus, in particular 
dental implants made of artificial materials and 
artificial teeth.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training, in particular in the field of 
dentistry; practical training demonstrations.

Class: 44 סוג: 44

Medical and dental services, plastic surgery and 
cosmetic surgery.

כ"ד סיון תשע"ו - 56630/06/2016



Trade Mark No. 273076 מספר סימן

Application Date 08/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0921588 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NUGA MEDICAL CO., LTD.

Address: San 2-1, Gagok-ri, Jijeong-myeon, Wonju-si, 
Gangwon-do, Republic of Korea

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Moxibustion apparatus; physiotherapy apparatus; 
heating cushions [pads], electric for medical 
purposes; heating pads, electric for medical 
purposes; vertebral orthopedic apparatus; physical 
exercise apparatus for medical purposes; electric 
blankets for medical purposes; cushions for medical 
purposes; massage apparatus, thermotherapy 
apparatus for medical purposes; ultrasonic therapy 
machines and apparatus, low frequency therapy 
machines and apparatus.

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies, medical machines and 
apparatus sales agency, medical machines and 
apparatus sales arranging.

כ"ד סיון תשע"ו - 56730/06/2016



Trade Mark No. 273078 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1050722 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG

Address: Engelhardshauser Str. 57, 74572 Blaufelden-
Wiesenbach, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal food.

כ"ד סיון תשע"ו - 56830/06/2016



Trade Mark No. 273080 מספר סימן

Application Date 19/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1131608 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOIRON

Address: 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, F-69510 
MESSIMY, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toilet soap; body deodorants; essential oils; 
cosmetics, particularly creams for the face and body, 
toilet milks, beauty masks, lotions for cosmetic use, 
softening talcum powder for toiletry use, gels for the 
shower or bath, sun oils, creams and milks, lip sticks; 
hair lotions, particularly shampoos; dentifrices, 
particularly in the form of gel paste or chewing gum.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, 
particularly homeopathic and phytotherapeutic 
preparations, vitamin-based nutritional supplements, 
minerals; essential fatty acids and amino acids, trace 
elements; sanitary preparations; dietetic substances 
for medical use; dietetic substances consisting of 
vitamins, minerals and trace elements; disinfectants; 
beverages used as dietary supplements.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely books, newspapers, reviews, 
magazines, brochures, publications; stationery; office 
requisites (except furniture), instructional or teaching 
material (except apparatus), particularly in the field of 
health.

כ"ד סיון תשע"ו - 56930/06/2016



Trade Mark No. 273082 מספר סימן

Application Date 06/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1188156 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DELIFRANCE S.A.

Address: 99 rue Mirabeau, F-94200 IVRY SUR SEINE, 
France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Ready or prepared meals or dishes by caterers made 
with one or more products, namely meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; fruit and vegetables; jellies, 
jams, compotes; charcuterie; crustaceans (not live), 
and/or preserved and/or dried and/or cooked.

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry, Viennese pastries, cakes, pies, savory or 
sweet desserts; sandwiches, bagels (sandwiches), 
paninis; sausage rolls, pasties, pies, pizzas, quiches, 
topped bread slices.

Class: 43 סוג: 43

Catering services (food), caterer's services.

כ"ד סיון תשע"ו - 57030/06/2016



Trade Mark No. 273083 מספר סימן

Application Date 13/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1188683 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KABUSHIKI KAISHA YOHJI YAMAMOTO, 
trading as YOHJI YAMAMOTO INC.

Address: 2-43 Higashishinagawa 2-Chome, Shinagawa-
Ku, Tokyo 140-0002, Japan

(Japan Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, coats, blazers, jackets, trench 
coats, suits, trousers, slacks, vests, dresses, skirts, 
sweaters, shirts, T-shirts, blouses, tops, tank tops, 
tunics, shorts, pants, underwear, pajamas, hosiery, 
garters, socks, sock suspenders, suspenders, gloves, 
neckwear, mufflers, mantles, scarves, ascots, 
neckties, neckerchiefs, shawls and uniforms; 
headwear, namely, hats and caps; footwear; athletic 
footwear; footwear not for sports; belts for clothing.

כ"ד סיון תשע"ו - 57130/06/2016



LOD

Trade Mark No. 273150 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lawyers On Demand Limited

Address: Adelaide House, London Bridge, London, EC4R 
9HA, United Kingdom

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: 35 סוג: 35

Services of an employment agency and a recruitment 
agency; employment agency services relating to 
lawyers and to legal staff; employee, temporary 
employee, staff and temporary staff recruitment and 
placement services; employee, temporary employee, 
staff and temporary staff recruitment and placement 
services relating to lawyers and legal staff; staff 
placement services for lawyers and legal staff 
including temporary lawyers and temporary legal 
staff; recruitment consultancy services; provision of 
business advice; consultancy, advisory and 
information services relating to all the aforesaid 
services, all included in Class 35.

שירותי סוכנות כוח אדם והשמה; שירותי סוכנות כוח אדם 
בקשר לעורכי דין וצוות משפטי; שירותי גיוס והשמה של 

עובדים, עובדים זמניים, צוות וצוות זמני;  שירותי גיוס והשמה 
של עובדים, עובדים זמניים, צוות וצוות זמני בקשר לעורכי דין 
וצוות משפטי; שירותי השמת כוח אדם בקשר לעורכי דין וצוות 
משפטי הכוללים השמה זמנית של עורכי דין וצוות משפטי; 
שירותי ייעוץ גיוס כוח אדם; מתן ייעוץ עסקי; שירותי ייעוץ, 

הכוונה ומידע בקשר לכל השירותים הנ"ל, הנכללים כולם בסוג 
                                                                                .35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 45 סוג: 45

Commercial and business legal services and the 
provision of commercial and business legal services; 
commercial and business legal services and the 
provision of commercial and business legal services 
relating to commercial property, finance, taxation, 
insurance, insolvency, securities, banking, planning 
and environment, employment, public policy, world 
trade, shipping, retail services and media and 
communications; legal research; establishment, 
maintenance and management of intellectual and 
industrial property rights; provision of consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid. Including such services provided online 
from the internet, intranets and other computer 
networks, all included in Class 45.

שירותי ייעוץ משפטי מסחרי ועסקי ומתן שירותי ייעוץ משפטי 
מסחרי ועסקי; שירותי ייעוץ משפטי מסחרי ועסקי ומתן שירותי 
ייעוץ משפטי מסחרי ועסקי בקשר לנדל"ן מסחרי, פיננסיים, 

מיסוי, ביטוח, חדלות פירעון, ניירות ערך, בנקאות, תכנון ואיכות 
סביבה, דיני עבודה, רגולציה מדיניות ציבורית, מסחר בינלאומי, 
שילוח , שרותי קמעונאות, מדיה ותקשורת; מחקר משפטי; 
יצירת, תחזוקה וניהול של זכויות קנין רוחני ותעשייתי;  מתן 
שירותי ייעוץ, הכוונה ומידע בקשר לכל השירותים המפורטים 
לעיל. לרבות שירותים מסוג זה הניתנים באופן מקוון באמצעות 
אינטרנט, אינטרה-נט ורשתות מחשבים אחרות, הנכללים כולם 
בסוג 45.                                                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ד סיון תשע"ו - 57230/06/2016



Trade Mark No. 273161 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239171 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STERIS Inc.

Address: 43425 Business Park Drive, Temecula CA 
92590, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for absorbing and removing 
chemical agents and biological agents from the 
surface of contaminated materials, objects and 
individuals for industrial, commercial, military and 
personal hygiene use.

Class: 5 סוג: 5

Disposable wipes impregnated with disinfecting 
compounds for use in decontaminating a wide variety 
of surfaces from chemical agents or biological agents 
for industrial, commercial and military use.

כ"ד סיון תשע"ו - 57330/06/2016



Trade Mark No. 273162 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239198 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINGBO MYWAY MACHINERY CO., LTD.

Address: 22-1 Xianfeng Development Zone, Daqi Beilun, 
315806 Ningbo, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electrically operated bicycles; bicycles; land vehicles, 
namely, automobiles; apparatus for locomotion by 
land, air or water, namely, automobiles, airplanes, 
locomotives, ships and boats; bicycle parts, namely, 
bottom bracket sets; wheelchairs; dollies, namely, 
luggage carts, bellman carts; air pumps for vehicles; 
tires for vehicles; ships and boats.

כ"ד סיון תשע"ו - 57430/06/2016



Trade Mark No. 273164 מספר סימן

Application Date 31/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239211 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Application development software; computer 
software used in developing other software 
applications; computer operating system software; 
application programming interface software for use in 
developing applications for execution on graphic 
processor units.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; design and development of 
computer hardware and software; computer 
hardware and software consulting services; support 
and consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; providing 
computer hardware or software information 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)

Jamaica, 02/05/2014, No. 64698 ג'מאייקה, 02/05/2014, מספר 64698

Class: 9 סוג: 9

כ"ד סיון תשע"ו - 57530/06/2016



Trade Mark No. 273166 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239219 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals, unwrought or semi-wrought; 
precious stones; chains [jewellery, jewelry (Am.)]; 
diamonds; jewellery; ornaments [jewellery, jewelry 
(Am.); paste jewellery [costume jewelry (Am.)]; 
jewellery cases [caskets]; chronometrical 
instruments; works of art of precious metal.

Class: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; outsourcing services [business 
assistance]; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
presentation of goods on communication media for 
retail purposes; import-export agencies; sales 
promotion for others; marketing; shop window 
dressing; demonstration of goods.

Class: 40 סוג: 40

Soldering; metal treating; gold-plating; silver-plating; 
dressmaking; leather working; framing of works of 
art; firing pottery; custom assembling of materials for 
others; engraving.

כ"ד סיון תשע"ו - 57630/06/2016



 Owners

Name: SHENZHEN DAFAN JEWELLERY CO. LTD

Address: No. 602, East of Floor 6,Building 429, Bagualing 
Industrial Area, Futian District, Shenzhen City, 
GUANGDONG PROVINCE, People's Republic of China

(China Corporation)

כ"ד סיון תשע"ו - 57730/06/2016



Trade Mark No. 273171 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239269 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., 
Ltd.

Address: Rm. 1211, Hengxin Bldg.,No. 588, Jiangnan 
Ave., Changhe Sub-dist., Binjiang Dist., Hangzhou, 
310000 Zhejiang, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Naval signalling apparatus; measuring apparatus; 
photometers; sensors; fluorescent screens; remote 
control apparatus; power plant automation 
equipment; protection devices for personal use 
against accidents; sprinkler systems for fire 
protection.

כ"ד סיון תשע"ו - 57830/06/2016



Trade Mark No. 273172 מספר סימן

Application Date 19/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239277 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Magenta, green and white.

 Owners

Name: Lapacho GmbH & Co. KG

Address: Steigerwaldstr. 21-23, 91481 Münchsteinach, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

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

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

Germany, 18/06/2014, No. 30 2014 004 183.9/32 גרמניה, 18/06/2014, מספר 183.9/32 004 2014 30

Class: 32 סוג: 32

כ"ד סיון תשע"ו - 57930/06/2016



Trade Mark No. 273175 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239300 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIAGGIO & C. S.P.A.

Address: 25, Viale Rinaldo Piaggio, I-56025 
PONTEDERA, PISA, Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Two, three, four wheeled vehicles; bodies for 
vehicles; brakes for vehicles; caps for vehicle petrol 
(gas) tanks; luggage nets for vehicles; seat covers for 
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; vehicle 
chassis; vehicle seats; pneumatic tires; casings for 
pneumatic tires; non-skid devices for vehicle tires; 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 
pumps for bicycles; repair outfits for inner tubes; rims 
for vehicle wheels; valves for vehicle tires; air bags 
(safety devices for automobiles); cigarette lighters for 
land vehicles; anti-theft devices for vehicles; anti-theft 
alarms for vehicles; horns for vehicles; safety seats 
for children, for vehicles; bells for bicycles; bicycle 
stands; mudguards; direction signals for vehicles; 
cycle frames; luggage carriers for vehicles; pedals for 
cycles; rearview mirrors; saddle covers for bicycles or 
motorcycles; saddlebags adapted for bicycles or 
motorcycles; saddles for bicycles or motorcycles; 
engines for land vehicles; electric motors for land 
vehicles; motorcycle bags namely tank bags, sissy 
bar bags, tails bags, side hardbags, topcases.

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

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

Italy, 16/06/2014, No. TO2014C001896 TO2014C001896 איטליה, 16/06/2014, מספר

Class: 12 סוג: 12

כ"ד סיון תשע"ו - 58030/06/2016



Trade Mark No. 273176 מספר סימן

Application Date 14/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239305 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the words in Cyrillic characters 
transliterated as "SHKOLINYE".

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company "ROT 
FRONT"

Address: 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-
113184 Moscow, Russian Federation

(RU Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery made of sugar, namely candy, sweets, 
caramels, pralines, chocolate, pastilles 
[confectionery], halvah, waffles.

כ"ד סיון תשע"ו - 58130/06/2016



Trade Mark No. 273177 מספר סימן

Application Date 06/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239315 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COSTA & IRMÃOS, LDA.

Address: Largo da Madalena, Nº 865, Agodim, P-2420-
422 Colmeias, Portugal

(Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Turpentine; colophony.

כ"ד סיון תשע"ו - 58230/06/2016



Trade Mark No. 273180 מספר סימן

Application Date 13/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239389 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telescopes; cameras; speed indicators; sunglasses; 
alarms; luminous or mechanical traffic signals; fire 
engines; electric accumulators for vehicles; 
apparatus for transmitting and reproducing sound or 
images; cases for mobile phone; car navigations; 
computer application software for mobile phones; 
computers; video game cartridges; helmets; 
downloadable music files; pre-recorded non-musical 
electronic media (excluding computer software); 
downloadable electronic publications; portable 
rechargers; usb cables.

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; parts and accessories for automobiles; 
shock absorbers for automobiles; brake systems for 
vehicles; tractors for agricultural purposes; engines 
for land vehicles; speed change gears for land 
vehicles; bearings for land vehicles; motors for land 
vehicles; automobile tires; wheelchairs; parachutes; 
tractors; vessels (boats and ships); aeroplanes; 
locomotives; cycles; bicycles; hand cars; baby 
carriages.

Class: 14 סוג: 14

Memorial tablets of precious metals; boxes of 
precious metal; shoe ornaments of precious metal; 
key rings of precious metal; stopwatches; automobile 
clocks; wristwatches; earrings of precious metal; 
accessories of precious metal; tie pins of precious 
metal; necklaces (jewelry); rings (jewelry); brooches 
(jewelry); ornaments (jewelry); bracelets (jewelry); 
cuff links; works of art of precious metal; jewels and 
precious metals; leather key chains.

Class: 16 סוג: 16

Foils for kitchens; paper pennants; papers; toilet 
paper; fountain pens; stationery; money clips; 
cardboard boxes; printed matters (except books and 
periodicals); pictures; sculptures made from papier 
mache; modelling materials; manuals (handbooks); 
books; magazines; pastes and other adhesives for 
stationery or household purposes; bumper stickers; 
event programs; typewriters and office requisites 
(except furniture); plastic materials for packing.

כ"ד סיון תשע"ו - 58330/06/2016



Class: 18 סוג: 18

Toilet bags (sold empty); clothing for pets; bags; 
duffel bags; rucksacks for mountaineers; 
schoolchildren's backpacks; shoulder bags; 
suitcases; bags for sports; travelling trunks; purses; 
handbags; boxes made of leather; envelopes of 
leather for packaging; beach umbrellas; umbrellas; 
alpenstocks; horse-riding equipment; leather leashes.

Class: 20 סוג: 20

Umbrella stands; baskets (not of metal); non-metallic 
plates; memorial tablets (not of metal); kennels for 
household pets; steps (ladders) (not of metal); 
containers for liquid fuel (not of metal nor of 
masonry); bins of wood or plastic; furniture; mirrors 
(looking glasses); chairs (seats); wall ornaments (not 
of textile); picture frames; mobiles (decoration); 
cushions; hand-held flat fans; infant walkers; sleeping 
bags for camping; works of art of plastic; bed and 
mattress.

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

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

Republic of Korea, 16/12/2013, No. 4020130084200 דרום קוריאה, 16/12/2013, מספר 4020130084200

Class: 9 סוג: 9

Republic of Korea, 16/12/2013, No. 4020130084201 דרום קוריאה, 16/12/2013, מספר 4020130084201

Class: 12 סוג: 12

Republic of Korea, 16/12/2013, No. 4020130084202 דרום קוריאה, 16/12/2013, מספר 4020130084202

Class: 14 סוג: 14

Republic of Korea, 16/12/2013, No. 4020130084203 דרום קוריאה, 16/12/2013, מספר 4020130084203

Class: 16 סוג: 16

Republic of Korea, 16/12/2013, No. 4020130084204 דרום קוריאה, 16/12/2013, מספר 4020130084204

Class: 18 סוג: 18

Republic of Korea, 16/12/2013, No. 4020130084205 דרום קוריאה, 16/12/2013, מספר 4020130084205

Class: 20 סוג: 20

כ"ד סיון תשע"ו - 58430/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, Blue, Red.

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea

(Republic of Korea Corporation)

כ"ד סיון תשע"ו - 58530/06/2016



Trade Mark No. 273184 מספר סימן

Application Date 29/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HUANG WEN-TANG

Address: No. 7, Jiaotang Industrial One Road, Shajing 
Street, Bao'an District, Shenzhen, GUANGDONG, 
People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; bicycle stands; pumps for bicycles, cycles; 
tires for bicycles, cycles; repair outfits for inner tubes; 
brake linings for vehicles; electric vehicles; driving 
motors for land vehicles; air cushion vehicles; hand 
cars.

כ"ד סיון תשע"ו - 58630/06/2016



Trade Mark No. 273185 מספר סימן

Application Date 06/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239487 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clinique Laboratories, LLC

Address: Trademark Department, 767 Fifth Avenue, New 
York NY 10153, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations.

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

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

U.S.A., 02/10/2014, No. 86413059 ארה"ב, 02/10/2014, מספר 86413059

Class: 3 סוג: 3

כ"ד סיון תשע"ו - 58730/06/2016



Trade Mark No. 273196 מספר סימן

Application Date 19/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239613 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Inwest AP Sp. z.o.o.

Address: ul. Powstanców Wielkopolskich 91, PL-62-002 
Suchy Las, Poland

(Poland Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

כ"ד סיון תשע"ו - 58830/06/2016



Trade Mark No. 273197 מספר סימן

Application Date 19/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239614 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Inwest Ap Sp.z.o.o.

Address: Powstańcow Wielkopolskich 91, PL-62-002 
Suchy Las, Poland

(Poland Spólka z ograniczona odpowledzialnoscia)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

כ"ד סיון תשע"ו - 58930/06/2016



Trade Mark No. 273199 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239621 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and forestry; seed treatment preparations; soil 
fertilizers.

Class: 5 סוג: 5

Products for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides.

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

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

Switzerland, 09/12/2014, No. 667611 שוויץ, 09/12/2014, מספר 667611

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ד סיון תשע"ו - 59030/06/2016



Trade Mark No. 273200 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239623 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and forestry; seed treatment preparations; soil 
fertilizers.

Class: 5 סוג: 5

Products for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides.

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

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

Switzerland, 09/12/2014, No. 667610 שוויץ, 09/12/2014, מספר 667610

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ד סיון תשע"ו - 59130/06/2016



Trade Mark No. 273201 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239624 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and forestry; seed treatment preparations; soil 
fertilizers.

Class: 5 סוג: 5

Products for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides.

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

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

Switzerland, 09/12/2014, No. 667612 שוויץ, 09/12/2014, מספר 667612

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ד סיון תשע"ו - 59230/06/2016



Trade Mark No. 273202 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239625 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and forestry; seed treatment preparations; soil 
fertilizers.

Class: 5 סוג: 5

Products for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides.

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

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

Switzerland, 09/12/2014, No. 667613 שוויץ, 09/12/2014, מספר 667613

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ד סיון תשע"ו - 59330/06/2016



Trade Mark No. 273204 מספר סימן

Application Date 31/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239641 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARPİ ÇİKOLATA ŞEKERLEME VE GIDA 
ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Başak Mahallesi Ereğli, Caddesi No:28, Karatay 
Konya, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers.

כ"ד סיון תשע"ו - 59430/06/2016



Trade Mark No. 273205 מספר סימן

Application Date 13/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239646 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Agates; diamonds; amulets [jewellery, jewelry (Am.)]; 
bracelets [jewellery, jewelry (Am.)]; charms 
[jewellery, jewelry (Am.)]; key rings [trinkets or fobs]; 
brooches [jewellery, jewelry (Am.)]; alarm clocks; 
pins [jewellery, jewelry (Am.)]; tie pins; pearls made 
of ambroid [pressed amber]; pearls [jewellery, jewelry 
(Am.)]; tie clips; cuff links; gold, unwrought or beaten; 
cloisonné jewellery [jewelry (Am.)]; works of art of 
precious metal; jewellery of yellow amber; semi-
precious stones; spun silver [silver wire]; necklaces 
[jewellery, jewelry (Am.)]; rings [jewellery, jewelry 
(Am.)]; boxes of precious metal; medallions 
[jewellery, jewelry (Am.)]; precious metals, unwrought 
or semi-wrought; coins; gold thread [jewellery, 
jewelry (Am.)]; silver thread [jewellery, jewelry (Am.)]; 
olivine [gems]; osmium; palladium; platinum [metal]; 
silver, unwrought or beaten; earrings; ingots of 
precious metals; alloys of precious metal; statues of 
precious metal; figurines [statuettes] of precious 
metal; paste jewellery; ornaments [jewellery, jewelry 
(Am.)]; shoe ornaments of precious metal; hat 
ornaments of precious metal; ornaments of jet; 
chronometers; watches; wristwatches; spinel 
[precious stones].

Class: 32 סוג: 32

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

כ"ד סיון תשע"ו - 59530/06/2016



 Owners

Name: Yunusov Timur Ildarovich

Address: apt. 64, bld. 8, Sergeya Radonezhskogo Street, 
RU-105120 Moscow, Russian Federation

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies; cost price analysis; business 
auditing; employment agencies; computerized file 
management; book-keeping; invoicing; transcription 
of communications [office functions]; opinion polling; 
personnel recruitment; news clipping services; word 
processing; arranging newspaper subscriptions for 
others; payroll preparation; data search in computer 
files for others; sponsorship search; auctioneering; 
office machines and equipment rental; rental of 
vending machines; rental of photocopying machines; 
document reproduction; compilation of statistics; 
compilation of information into computer databases; 
systemization of information into computer 
databases; tax preparation; drawing up of statements 
of accounts; psychological testing for the selection of 
personnel; public relations; relocation services for 
businesses; price comparison services; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]; telephone answering for 
unavailable subscribers; photocopying services.

כ"ד סיון תשע"ו - 59630/06/2016



Trade Mark No. 273206 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239660 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Doubdle MAP Holding AG

Address: Hauptstrasse 9, CH-6045 Meggen, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 30 סוג: 30

Tea; edible ices; chewing gum.

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; beverages based on fruit 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)

Switzerland, 04/11/2014, No. 666108 שוויץ, 04/11/2014, מספר 666108

Class: 25 סוג: 25

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

כ"ד סיון תשע"ו - 59730/06/2016



Trade Mark No. 273209 מספר סימן

Application Date 18/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239689 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

(Suisse (Switzerland) (Suiza) société anonyme (joint 
stock company) (sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or coated therewith included in this 
class; jewelry, jewelry boxes, cases, precious stones; 
timepieces and chronometric instruments, watch 
chains, presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces.

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

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

Switzerland, 03/07/2014, No. 661150 שוויץ, 03/07/2014, מספר 661150

Class: 14 סוג: 14

כ"ד סיון תשע"ו - 59830/06/2016



Trade Mark No. 273210 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239691 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

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

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shampoos, gels, powders, sprays, foams, balms, 
creams, lotions, serums for cosmetic use, masks, oils 
and waxes for hair styling and hair care, hair sprays, 
hair colorants and bleaching products, dyed hair 
protection products, hair waving and setting products.

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

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

European Union, 01/07/2014, No. 013044508 האיחוד האירופי, 01/07/2014, מספר 013044508

Class: 3 סוג: 3

כ"ד סיון תשע"ו - 59930/06/2016



Trade Mark No. 273211 מספר סימן

Application Date 18/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239693 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable mobile software applications for use in 
disease management and tracking patient 
compliance with medical treatments.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration in the form of indirect methods of 
marketing communications, namely, via social media, 
Internet blogging and other forms of passive or 
sharable or electronic communications channels.

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

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

Switzerland, 01/10/2014, No. 667478 שוויץ, 01/10/2014, מספר 667478

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

כ"ד סיון תשע"ו - 60030/06/2016



Trade Mark No. 273212 מספר סימן

Application Date 15/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239723 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording, which are 
transliterated as "Soroka-beloboka"; these wording 
are performed in black color, Cyrillic alphabet.

 Owners

Name: Joint-Stock Company "Voronezhskaya 
Conditerskaya Fabrika"

Address: ul. Koltsovskaya, d. 40, RU-394030 Voronezh, 
Russian Federation

(Russian Federation Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery; sweetmeats [candy]; caramels 
[candy]; biscuits; waffles.

כ"ד סיון תשע"ו - 60130/06/2016



Trade Mark No. 273213 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239727 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Container filling equipment (machines); feeding 
machines for containers; aseptic feeding machines 
for containers; filling machines for containers; aseptic 
filling machines; moulding and blow-moulding 
machines for making plastic containers out of 
injected-moulded thermoplastic blanks; machines for 
producing ampoules, pouches, tins, boxes and 
containers; machines for injection moulding, injection 
blow moulding, extrusion moulding, stretch blowing 
and blowing machines for the manufacture of hollow 
bodies of plastic, in particular containers; machines 
for processing thermoplastic plastics and for making 
plastic articles, in particular for making, filling and 
closing containers of plastic and for making films of 
plastic; moulding, filling and sealing machines; 
machines for preparing plastics and machines for 
processing plastics; container rinsing machines; 
aligners (machine parts); conveyors (machine parts) 
for container filling equipment; positioning machines 
and orienting machines for containers; locking 
machines and closing machines for containers; 
automatic accumulation tables (machine parts) for 
containers and other buffer devices (machine parts); 
packaging machines and wrapping machines; 
aligners (machine parts) for plastic bottles and plastic 
containers; pallet unloaders (conveyors); palletizers 
and depalletizers (conveying machines); industrial 
robots; labelling machines; installations (machines) 
for handling fluids; mixing machines; homogenising 
machines; agitators; stirring machines for liquids and 
gases, in particular saturators.

Class: 11 סוג: 11

Cooling plants and cooling machines as well as 
cooling apparatus for controlled heat removal of 
extruded and filled container products in order to 
protect the heat-sensitive filling material; sterilizers 
and installations composed thereof and parts of the 
same.

Class: 20 סוג: 20

Packaging containers of plastic; closures of plastic 
for packaging containers, namely lids, caps, 
stoppers, plugs and screw tops; closures of plastic 
for plastic containers and plastic bottles, namely caps 
and screw tops.

כ"ד סיון תשע"ו - 60230/06/2016



 Owners

Name: KOCHER-PLASTIK MASCHINENBAU GMBH

Address: Talstrasse 22-30, 74429 SULZBACH-LAUFEN, 
Germany

(Germany GmbH)

Class: 39 סוג: 39

Leasing and renting of packaging systems, namely 
container filling systems, filling machines for 
containers, filling machines, aseptic filling machines 
for containers, aseptic filling machines, packaging 
and packing machines, depalletizers, devices for 
loading and unloading pallets; packaging and sealing 
services, namely filling of fluid media into plastic 
container products, in particular containers, 
ampoules and bottles, in particular which are 
manufactured by a blow form, fill and sealing 
process; leasing and renting of packaging machines 
for filling and sealing of plastic containers; leasing 
and renting of labeling machines; leasing and renting 
of aligners and conveyors for container filling 
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)

Germany, 14/11/2013, No. 30 2013 059 416.9/07 גרמניה, 14/11/2013, מספר 416.9/07 059 2013 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

Class: 20 סוג: 20

Class: 39 סוג: 39

כ"ד סיון תשע"ו - 60330/06/2016



Trade Mark No. 273218 מספר סימן

Application Date 05/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239757 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Absorbent paper for tobacco pipes; tobacco jars; 
electronic cigarettes; snuff; lighters for smokers; 
tobacco pouches; match boxes; matches; firestones; 
snuff boxes; cigar cases; humidors; pipe cleaners for 
tobacco pipes; tobacco pipes; mouthpieces for 
cigarette holders; cigar cutters; ashtrays for smokers; 
spittoons for tobacco users; match holders; pipe 
racks for tobacco pipes; cigarillos; cigars; gas 
containers for cigar lighters; cigarette cases; herbs 
for smoking; tobacco; chewing tobacco; cigarette 
filters; cigarette tips; cigarette paper; books of 
cigarette papers; cigarette holders; cigar holders; 
cigarettes; pocket machines for rolling cigarettes; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes.

כ"ד סיון תשע"ו - 60430/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Golden yellow.

Golden yellow. Element consisting of two touching 
letters E - the left one is a mirror image of the right 
one.

 Owners

Name: OPENMARK LIMITED

Address: Road Town, PO Box 3540, 19 Waterfront Drive, 
Tortola VG 1110, Virgin Islands

(British Virgin Islands Limited Liability Company)

כ"ד סיון תשע"ו - 60530/06/2016



Trade Mark No. 273219 מספר סימן

Application Date 16/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239768 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eventbrite, Inc.

Address: 155 5th Street, 7th Floor, San Francisco CA 
94103, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software, namely, mobile 
applications to enable event organizers to sell tickets 
and registrations, process payment, print tickets and 
receipts, scan and validate tickets and registrations, 
and track daily and current event sales while onsite, 
and to enable event attendees to search for events, 
purchase tickets and registrations, and access 
information related to events they may be interested 
in.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, arranging for ticket 
reservations for educational events, social events 
and live entertainment and performance events; 
providing information in the field of entertainment; 
providing information about entertainment ticket 
reservations through a website; providing on-site 
consultation and information about entertainment 
ticket reservations.

Class: 42 סוג: 42

Hosting a website featuring technology that enables 
users to search and register for attendance at 
business events, educational events, social events 
and live entertainment and performance events.

כ"ד סיון תשע"ו - 60630/06/2016



Trade Mark No. 273220 מספר סימן

Application Date 29/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239772 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word JOLEN with a dot 
above the "J" and a horizontal line above "OLEN".

 Owners

Name: Jolen, Inc.

Address: 25 Walls Drive, Fairfield Connecticut 06430, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleach for lightening hair on the face or body; 
depilatory preparations; depilatory waxes; creams 
and lotions for lightening the skin and for skin 
renewal; fade creams and lotions for lightening dark 
patches on the skin; body scrubs for the face, hands 
and feet; moisturizing skin cream, lotions and oils; 
facial masks, sunscreen preparations, cosmetic 
soaps and body wash, face powder and make-up, 
cosmetic preparations for the lips, namely, lipsticks, 
lip moisturizers and lip balms; night cream, anti-
wrinkle cream and lotion, skin cleansers, skin toner 
preparations; hair care preparations, namely, coloring 
compositions, dye compositions, bleaching 
compositions, perming compositions, straighteners, 
conditioner, gel and shampoo.

כ"ד סיון תשע"ו - 60730/06/2016



Trade Mark No. 273221 מספר סימן

Application Date 13/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239831 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Breath freshening sprays; lip glosses; toilet water; 
dental bleaching gels; make-up; perfumes; 
perfumery; eyebrow pencils; cosmetic pencils; beard 
dyes; creams for leather; cosmetic creams; hair 
spray; nail polish; lotions for cosmetic purposes; 
after-shave lotions; beauty masks; oils for perfumes 
and scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet 
purposes; almond milk for cosmetic purposes; 
cleansing milk for toilet purposes; soap; shaving 
soap; cosmetic kits; nail art stickers; false nails; eau 
de Cologne; dentifrices; breath freshening strips; 
lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving 
preparations; cosmetic preparations for baths; 
toiletries; hair waving preparations; laundry soaking 
preparations; douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes [toiletries]; cosmetic 
preparations for slimming purposes; laundry bleach; 
paint stripping preparations; make-up removing 
preparations; nail care preparations; laundry 
bleaching preparations; aloe vera preparations for 
cosmetic purposes; sunscreen preparations; make-
up powder; stain removers; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; fumigation preparations [perfumes]; 
eyebrow cosmetics; make-up preparations; sun-
tanning preparations [cosmetics]; hair colorants; 
depilatories; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetics; cosmetics for animals; mascara; 
antiperspirants [toiletries]; shampoos; dry shampoos.

כ"ד סיון תשע"ו - 60830/06/2016



 Owners

Name: Yunusov Timur Ildarovich

Address: Sergeya Radonezhskogo Street, apt. 64, bld.8, 
RU-105120 Moscow, Russian Federation

Class: 14 סוג: 14

Agates; diamonds; amulets [jewellery, jewelry (Am.)]; 
bracelets [jewellery, jewelry (Am.)]; charms 
[jewellery, jewelry (Am.)]; key rings [trinkets or fobs]; 
brooches [jewellery, jewelry (Am.)]; alarm clocks; 
pins [jewellery, jewelry (Am.)]; tie pins; pearls made 
of ambroid [pressed amber]; pearls [jewellery, jewelry 
(Am.)]; tie clips; cuff links; gold, unwrought or beaten; 
cloisonné jewellery [jewelry (Am.)]; works of art of 
precious metal; jewellery of yellow amber; semi-
precious stones; spun silver [silver wire]; necklaces 
[jewellery, jewelry (Am.)]; rings [jewellery, jewelry 
(Am.)]; boxes of precious metal; medallions 
[jewellery, jewelry (Am.)]; precious metals, unwrought 
or semi-wrought; coins; gold thread [jewellery, 
jewelry (Am.)]; silver thread [jewellery]; olivine 
[gems]; osmium; palladium; platinum [metal]; silver, 
unwrought or beaten; earrings; ingots of precious 
metals; alloys of precious metal; statues of precious 
metal; figurines [statuettes] of precious metal; paste 
jewellery; ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; shoe 
ornaments of precious metal; hat ornaments of 
precious metal; ornaments of jet; chronometers; 
watches; wristwatches; spinel [precious stones].

כ"ד סיון תשע"ו - 60930/06/2016



Trade Mark No. 273225 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0448210 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOCKHOLD, naamloze vennootschap

Address: Reppelerweg 1, B-3950 Bocholt, Belgium

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer.

כ"ד סיון תשע"ו - 61030/06/2016



Trade Mark No. 273226 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0796733 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, white, red, grey.

 Owners

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

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

(Germany GmbH & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Rucksacks, carrier frames for rucksacks.

כ"ד סיון תשע"ו - 61130/06/2016



Trade Mark No. 273227 מספר סימן

Application Date 15/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0837890 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CDRL S.A.

Address: Pianowo, ul. Kwiatowa 2, PL-64-000 Kościan, 
Poland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, headgear, clothes.

כ"ד סיון תשע"ו - 61230/06/2016



Trade Mark No. 273228 מספר סימן

Application Date 04/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0839834 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ÇIÇEK SALAMURA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Cumhuriyet Mahallesi,Sanayi Caddesi, No: 95, 
Armutlu, KEMALPASA-IZMIR, Turkey

(Turkey Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Pickles.

כ"ד סיון תשע"ו - 61330/06/2016



Trade Mark No. 273253 מספר סימן

Application Date 07/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1220018 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Helle Freude Medienproduktion GmbH & Co. 
KG

Address: Kastanienallee 26, 10435 Berlin, Germany

(GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer games (software); games software; 
computer programmes (programs), recorded; 
computer programs (downloadable).

Class: 28 סוג: 28

Games; toys, dolls.

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

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

European Union, 25/07/2014, No. 013113238 האיחוד האירופי, 25/07/2014, מספר 013113238

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

כ"ד סיון תשע"ו - 61430/06/2016



Trade Mark No. 273254 מספר סימן

Application Date 17/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1228178 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Red Hat, Inc.

Address: 100 East Davie Street, Raleigh NC 27601, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Testing to determine professional competency.

כ"ד סיון תשע"ו - 61530/06/2016



Trade Mark No. 273255 מספר סימן

Application Date 17/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1230830 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Red Hat, Inc.

Address: 100 East Davie Street, Raleigh NC 27601, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Testing to determine professional competency.

כ"ד סיון תשע"ו - 61630/06/2016



Trade Mark No. 273375 מספר סימן

Application Date 25/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1239948 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EXXELIA EXPANSION

Address: 93 rue Oberkampf, F-75011 PARIS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Capacitor; inductance; magnetic coil; transformer; 
optical encoder; electric collector; electronic filter; 
potentiometric sensor; ferrite (electronic component).

Class: 42 סוג: 42

Mechanical research; design of mechanical 
components; design of mechanical and micro-
mechanical components; mechanical engineering 
services; industrial analysis, evaluation and research 
services; services provided by engineers; surveying 
[engineering work]; technical research projects and 
studies; provision of technical advice in the field of 
scientific and industrial research; analysis and 
evaluation of product design.

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

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

France, 28/07/2014, No. 14/4108669 צרפת, 28/07/2014, מספר 14/4108669

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 61730/06/2016



Trade Mark No. 273377 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239960 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhejiang Tianpai Knitting Limited Company

Address: NO.2237 West Xuefeng Road, Yiwu, Zhejiang, 
People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; underwear, underclothing; shirts; children's 
clothing; underpants; brassieres; camisoles; 
waistcoats, vests; down jackets [clothing]; knitwear 
[clothing].

כ"ד סיון תשע"ו - 61830/06/2016



Trade Mark No. 273385 מספר סימן

Application Date 02/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240028 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, white and black.

 Owners

Name: Brauerei Beck GmbH & Co. KG

Address: Am Deich 18/19, 28199 Bremen, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers.

כ"ד סיון תשע"ו - 61930/06/2016



Trade Mark No. 273389 מספר סימן

Application Date 01/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240058 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The colors blue claimed as a feature of the 
whole mark.

 Owners

Name: Happy Dog TV Ltd.

Address: (2231-1, Gyechon-ri, Bangnim-myeon), 98, 
Gamdongji-gil, Bangnim-myeon, Pyeongchang-gun, 
Gangwon-do, Republic of Korea

(Republic of Korea Coporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Wireless broadcasting; cable television broadcasting; 
internet broadcasting; video-on-demand 
broadcasting; television broadcasting.

Class: 41 סוג: 41

Film production (other than advertising films); 
production of radio and television programmes; 
videotape film production; providing on-line videos 
(not downloadable); television show production; 
television entertainment; distribution (other than 
transportation) of television programmes; production 
of television 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)

Republic of Korea, 09/05/2014, No. 4120140018199 דרום קוריאה, 09/05/2014, מספר 4120140018199

Class: 38 סוג: 38

Republic of Korea, 29/09/2014, No. 4120140039448 דרום קוריאה, 29/09/2014, מספר 4120140039448

Class: 41 סוג: 41

כ"ד סיון תשע"ו - 62030/06/2016



Trade Mark No. 273390 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240079 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the letters "R" and "E" inside a 
crest in a stylized character form.

 Owners

Name: CLASSIC LIQUOR IMPORTERS LTD

Address: 20 West 47th Street, Suite 206B, New York NY 
10036, U.S.A.

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines and spirits.

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

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

U.S.A., 02/02/2015, No. 86521065 ארה"ב, 02/02/2015, מספר 86521065

Class: 33 סוג: 33

כ"ד סיון תשע"ו - 62130/06/2016



Trade Mark No. 273391 מספר סימן

Application Date 17/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240093 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; clothing of leather; 
clothing of imitations of leather; ready-to-wear 
clothing; waterproof outerclothing; sportswear; 
clothing for gymnastics; clothing for athletics; work 
wear; uniforms; pinafore dresses; aprons [clothing]; 
cyclists' clothing; motorcycle jackets; motorists' 
clothing; jackets; gabardines [clothing]; jackets 
[clothing]; quilted jackets; jackets, with or without 
sleeves; wind resistant jackets; blazers; running 
jackets; weatherproof jackets; mackintoshes; 
pelerines; mantillas; topcoats; outerclothing; fishing 
vests; combinations [clothing]; boiler suits; warm-up 
suits; wetsuits for water-skiing; ski suits; gowns; 
skirts; skorts; sport skirts; singlets; sweaters; 
ponchos; pullovers; polo tops; sweat shirts; jumpers; 
shirts; stuff jackets [clothing]; formal shirts; long-
sleeved shirts; short-sleeve shirts; aerodynamic 
shirts; bodices [lingerie]; smocks; Tee-shirts; cuffs; 
trousers; jodhpurs; shorts; stretch pants; sports 
trousers; ultra-breathable trousers for sport; 
aerodynamic trousers; bermuda shorts; leg warmers; 
leggings [trousers]; liveries; stockings; socks; sweat-
absorbent stockings; thick socks; tights; gaiters; 
heelpieces for stockings; underwear, knitted and of 
textile; underwear; sweat-absorbent underwear; 
pyjamas; girdles; knitwear; bodysuits; swimsuits; 
briefs; pants (Am.); bathing drawers; culottes; boxers; 
suits; beachwear; brassieres; babydolls 
[undergarments]; dressing gowns; bath robes; 
swimming caps; shower caps; shawls; sashes for 
wear; ties; body warmers; arm warmers; muffs 
[clothing]; knee warmers; ear muffs; leg warmers; 
gloves; gloves including those made of skin, hide or 
fur; winter gloves; mittens; bicycle gloves; gloves for 
motorcyclists; ski gloves; snowboard gloves; dress 
handkerchiefs (pocket squares); belts [clothing]; 
garters; footwear; sports shoes; shoes; working 
shoes; sports shoes; gymnastic shoes; bath shoes; 
beach shoes; football boots; ski boots; boots; work 
boots; rain boots; ankle boots; sandals; bath sandals; 
slippers; wooden shoes; soles for footwear; insoles; 
heels for footwear; goloshes; trouser straps; non-
slipping devices for footwear; studs for football boots; 
tips for footwear; fittings of metal for footwear; 
heelpieces for footwear; footwear uppers; hoods 
[clothing]; visors [headwear]; headwear; headbands 
[clothing]; bandanas [neckerchiefs]; berets; caps 
[headwear]; ear muffs [clothing].

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

כ"ד סיון תשע"ו - 62230/06/2016



 Owners

Name: Lotto Sport Italia S.p.A.

Address: Via Montebelluna, 5/7, I-31040 Trevignano 
(Treviso), Italy

(Italy Joint Stock Company)

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

(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. 12446911 האיחוד האירופי, 19/12/2013, מספר 12446911

Class: 25 סוג: 25

כ"ד סיון תשע"ו - 62330/06/2016



Trade Mark No. 273393 מספר סימן

Application Date 30/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240142 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, red and white.

 Owners

Name: FOODCARE Sp. z.o.o.

Address: ul. Spokojna 4, PL-32-080 Zabierzów, Poland

(POLAND Limited Liablity Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; mineral and aerated 
waters; preparations for making mineral water; 
preparations for making beverages; fruit juices; 
vegetable juices; fruit extracts; nectars; fruit syrups 
for making beverages; isotonic beverages; energy 
drinks; lemonades; syrups for beverages; pastilles 
and powders for beverages; non-alcoholic aperitifs; 
beer.

כ"ד סיון תשע"ו - 62430/06/2016



Trade Mark No. 273394 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240153 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists in the wording UNIEURO, 
corresponding to the company name of the Applicant, 
represented in original lowercase characters.

 Owners

Name: UniEuro S.r.l.

Address: Via Schiaparelli, 31, I-47121 Forlì, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling and retailing, mail order sales, provided 
online and offline, of general consumer goods in the 
fields of: electrical, electronic, photographic and 
optical appliances, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
computers, hi-fi apparatus, televisions, 
telecommunications equipment, house equipment, 
namely, washing machines, dryers, dishwashers, 
refrigerators, juicers, blenders, electric and non-
electric coffee machines, electric irons, electric and 
hand mixers, fruit and vegetables juice extractors, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, household goods and 
gifts items and sets, coffee pods; sales promotion 
services; organization and management of 
exhibitions for commercial and advertising purposes.

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

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

Italy, 02/07/2014, No. TO2014C002072 TO2014C002072 איטליה, 02/07/2014, מספר

Class: 35 סוג: 35

כ"ד סיון תשע"ו - 62530/06/2016



Trade Mark No. 273396 מספר סימן

Application Date 31/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240175 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Closed Joint-Stock Company "Penza 
Confectionery Factory"

Address: ul. Kalinina, d. 112a, RU-440034 Penza, 
Russian Federation

(RU Closed Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Caramels [candy]; sweetmeats [candy]; fondants 
[confectionery]; pralines; pastilles [confectionery]; 
biscuits; waffles; pastries.

כ"ד סיון תשע"ו - 62630/06/2016



Trade Mark No. 273399 מספר סימן

Application Date 11/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240219 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIBERHOME TELECOMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CO., LTD.

Address: No. 88 Youkeyuan Road,Hongshan District, 
Wuhan City, Hubei Province, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programmes [programs], recorded; optical 
communication equipment; computer software 
[recorded]; fibre [fiber (Am.)] optic cables; integrated 
circuit cards [smart cards]; integrated circuits; 
computer programs [downloadable software]; light 
conducting filaments [optical fibers [fibres]]; signal 
repeater; network communication equipment.

Class: 38 סוג: 38

Message sending; telephone services; electronic 
mail; rental of message sending apparatus; 
communications by fiber [fibre] optic networks; rental 
of telecommunication equipment; satellite 
transmission; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; video conferencing 
services; digital file transfer.

Class: 42 סוג: 42

Technical research; technical project studies; 
research and development [for others]; science 
laboratory services; quality control; physics 
[research]; industrial design; computer software 
design; maintenance of computer software; computer 
remote monitoring system.

כ"ד סיון תשע"ו - 62730/06/2016



Trade Mark No. 273404 מספר סימן

Application Date 07/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240242 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GENSIGNIA LIFE SCIENCES INC.

Address: 11125 Flintkote Ave., Suite J, San Diego CA 
92121, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Research and development of molecular diagnostic 
tests for the earlier detection of cancer; research and 
development of proprietary blood-based oncology 
tests for the earlier detection of cancer; clinical 
laboratory services; clinical testing services; medical 
diagnostic testing, monitoring and reporting services; 
consulting services in the field of clinical laboratory 
testing; medical research laboratory services; 
medical information services, namely, reporting of 
consumer authorized clinical testing results to 
physicians; printed reports featuring clinical testing 
results.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/02/2014, No. 86188168 ארה"ב, 07/02/2014, מספר 86188168

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 62830/06/2016



Trade Mark No. 273405 מספר סימן

Application Date 02/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240247 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Human Longevity, Inc.

Address: Suite 140, 10835 Road to the Cure, San Diego 
CA 92121, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development in the field of genome 
sequencing and cell therapy.

Class: 44 סוג: 44

Diagnostic and therapeutic services in the field of 
genome sequencing and cell therapy, namely, 
genetic testing of humans for diagnostic or treatment 
purposes; placenta and umbilical cord blood and 
stem cell banking 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., 03/03/2014, No. 86209527 ארה"ב, 03/03/2014, מספר 86209527

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 62930/06/2016



Trade Mark No. 273426 מספר סימן

Application Date 30/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240503 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOURJOIS

Address: 56 quai de Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX, 
France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices.

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

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

France, 31/07/2014, No. 14 4 109 381 צרפת, 31/07/2014, מספר 381 109 4 14

Class: 3 סוג: 3

כ"ד סיון תשע"ו - 63030/06/2016



Trade Mark No. 273427 מספר סימן

Application Date 23/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240510 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shanghai Saloge Import & Export Ltd.

Address: Room 210, Building 1,Zhongshanxi Road, Xuhui 
District, Shanghai, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Antiparasitic preparations; chemical preparations for 
veterinary purposes; acaricides; dietetic foods 
adapted for medical purposes; deodorants, other 
than for human beings or for animals; air deodorising 
preparations; medicines for veterinary purposes; 
antiparasitic collars for animals; protein supplements 
for animals; surgical tissues.

כ"ד סיון תשע"ו - 63130/06/2016



Trade Mark No. 273428 מספר סימן

Application Date 02/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240550 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Human Longevity, Inc.

Address: Suite 140, 10835 Road to the Cure, San Diego 
CA 92121, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development in the field of genome 
sequencing and cell therapy.

Class: 44 סוג: 44

Diagnostic and therapeutic services in the field of 
genome sequencing and cell therapy, namely, 
genetic testing of humans for diagnostic or treatment 
purposes; placenta and umbilical cord blood and 
stem cell banking 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., 03/03/2014, No. 86209481 ארה"ב, 03/03/2014, מספר 86209481

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 63230/06/2016



Trade Mark No. 273430 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240578 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medwork GmbH

Address: Medworkring 1, 91315 Höchstadt/Aisch, 
Germany

(Germany Limited Liable Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, particularly for endoscopy, including 
catheters, endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography (ERCP) catheters, 
papillotomes, medical guide wires, extractors, 
lithotripters, stone extraction balloons, dilatation 
balloons, bougies, polyp snares, biopsy forceps, 
forceps for removing foreign objects, sclerotherapy 
needles, cytology and cleaning brushes, prostheses 
and prosthesis kits, probes including their peripheral 
apparatus such as reciprocating pumps, ultrasonic 
cleaning machines and high-frequency surgical 
apparatus, particularly for human and veterinary 
reproductive medicine, including instruments and 
apparatus for insemination, follicle puncture and 
embryo transfer, pipettes and including their 
peripheral apparatus therefor such as incubators, 
portable heating elements and centrifuges.

כ"ד סיון תשע"ו - 63330/06/2016



Trade Mark No. 273433 מספר סימן

Application Date 19/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240604 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; downloadable computer 
software; downloadable software applications; 
downloadable image files; digital character and 
avatars; animated digital characters and avatars; 
animated digital characters and avatars for delivering 
messages; animated digital characters and avatars 
for delivering messages via audio, including text 
messages via audio; computer messaging software; 
computer messaging software for the transmission, 
recording, reproduction, display, organization, 
management, manipulation and review of messages, 
text, images, files, audio, video, audio-visual content 
and other data for the facilitation of communications 
between two or multiple users via computer 
networks; computer messaging software for 
communicating messages via an animated character 
or avatar; computer messaging software for 
sending/receiving messages via sms, texts, instant 
messaging, voice, voice over ip, voice over sip or 
web feeds, including RSS feeds; computer software 
for creating digital content, video, animated video or 
animated stories; computer software for creating 
digital content, video, animated video or animated 
stories incorporating at least one animated digital 
character or avatar; computer software for creating 
web feeds, including RSS feeds; computer software 
for creating digital animated characters and avatars; 
computer software for modifying digital animated 
characters and avatars; computer software for 
creating and or delivering animated character or 
avatar based interactive communications; computer 
software for creating and or delivering animated 
character or avatar based interactive communications 
via web feeds, including RSS feeds; computer games 
software.

כ"ד סיון תשע"ו - 63430/06/2016



Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; communication services, 
including transmitting and receiving text, images, 
files, audio, video, audio-visual content and other 
data for the facilitation of communications between 
two or multiple users, including via computer 
networks, communication networks and the global 
information network; electronic message services via 
computer networks, communication networks and the 
global information network; electronic message 
services, including message storage and 
transmission; storage and transmission of animated 
messages; computer aided transmission of 
information, including text, video and audio 
messages via computer networks, communication 
networks and the global information network; voice 
transmission services; VOIP (voice over internet 
protocol) services.

כ"ד סיון תשע"ו - 63530/06/2016



Class: 42 סוג: 42

Provision of online non-downloadable software; 
application service provider (asp) services and 
software to enable or facilitate the creation, 
uploading, downloading, streaming, posting, 
displaying, blogging, linking, sharing of audio content, 
video content, audio-visual content, images, text, 
graphics or data; application service provider (asp) 
services and software to enable or facilitate the 
creation, sending or receiving of messages via sms, 
texts, instant messaging, voice, voice over ip, voice 
over sip or web feeds, including RSS feeds; provision 
of online non-downloadable computer software for 
creating digital animated characters and avatars; 
provision of online non-downloadable computer 
software for modifying digital animated characters 
and avatars; provision of online non-downloadable 
digital characters and avatars; provision of online 
non-downloadable animated digital characters and 
avatars; provision of online non-downloadable 
animated digital characters and avatars for delivering 
messages; provision of online non-downloadable 
animated digital characters and avatars for delivering 
messages via audio, including text messages via 
audio; provision of online non-downloadable 
computer messaging software; provision of online 
non-downloadable computer messaging software for 
communicating messages via an animated character 
or avatar; provision of online non-downloadable 
computer messaging software for sending/receiving 
messages via sms, texts, instant messaging, voice, 
voice over ip, voice over sip or web feeds, including 
RSS feeds; provision of online non-downloadable 
computer software for creating digital content, video, 
animated video or animated stories; provision of 
online non-downloadable computer software for 
creating digital content, video, animated video or 
animated stories incorporating at least one animated 
digital character or avatar; provision of online non-
downloadable computer software for creating web 
feeds, including RSS feeds; provision of online non-
downloadable computer software for creating and or 
delivering animated character or avatar based 
interactive communications; provision of online non-
downloadable computer software for creating and or 
delivering animated character or avatar based 
interactive communications via web feeds, including 
RSS feeds.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/11/2013, No. 1592002 אוסטרליה, 18/11/2013, מספר 1592002

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 63630/06/2016



 Owners

Name: Interactive Avatar Technologies Pty Ltd

Address: Level 6, 140 William Street, MELBOURNE VIC 
3000, Australia

(Australia Company Limited By Shares)

כ"ד סיון תשע"ו - 63730/06/2016



Trade Mark No. 273435 מספר סימן

Application Date 30/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240668 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; software, made available as 
electronically downloadable files or recorded on data 
carriers; data, made available as electronically 
downloadable files or recorded on data carriers, 
especially publications, information, texts, drawings 
and pictures relating to patents and utility models; 
data carriers, especially CDs, DVDs and USB 
memories; signature cards; computer hardware, 
especially card reading equipment.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; stationery; office requisites 
(except furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); brochures, flyers; handbooks, 
especially operating and user instruction manuals as 
well as other written accompanying material for 
programs; technical drawings; patent specifications.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; public relations; updating, maintenance, 
compilation and systemization of data, especially 
publications, information, texts, drawings and 
pictures relating to patents and utility models, in 
computer databases.

Class: 38 סוג: 38

Providing access to computer databases; online 
services, namely providing and transmitting data, 
especially publications, texts, information, registration 
status, searches, drawings and pictures concerning 
patents and utility models; transmitting and 
conveying data through the Internet by means of 
telecommunication (remote transmission); online 
services, namely offering and providing access to an 
automated translation system and transmitting the 
automated translation; providing access to a system 
on the Internet and within computer networks for 
machine translations; telecommunication by means 
of Internet platforms and portals; leasing of access 
time to databases.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; translation services; 
organization of conferences, congresses, seminars 
and symposia; publication of books, records and 
texts (except for advertising purposes), also on the 
Internet as well as on electronic media or 
electronically.

כ"ד סיון תשע"ו - 63830/06/2016



 Owners

Name: Europäische Patentorganisation

Address: Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 Munich, 
Germany

(Germany International Organisation)

Class: 42 סוג: 42

Computer software development; providing search 
engines for data bases and for the Internet.

Class: 45 סוג: 45

Search services also conducted in data bases and on 
the Internet concerning intellectual property rights; 
services with regard to the granting, monitoring, 
administration, maintenance and protection of as well 
as the information on intellectual property rights for 
others; licensing of computer software; services 
relating to patent information, namely providing 
access to and transmitting information on patents 
and utility models, especially concerning 
bibliographic data, applications, specifications, 
descriptions, drawings, claims, state of the art and 
patent family search results as well as information 
concerning the status of patents and utility models 
and providing access to the files of the examination 
and granting proceedings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/03/2014, No. 30 2014 042 853.9/38 גרמניה, 31/03/2014, מספר 853.9/38 042 2014 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ד סיון תשע"ו - 63930/06/2016



Trade Mark No. 273437 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240717 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow, brown and gold.

 Owners

Name: August Storck KG

Address: Waldstrasse 27, 13043 Berlin, Germany

(Germany Limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chocolate, chocolate products, 
pastries, ice-cream, preparations for making the 
aforementioned products, included in class 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)

Germany, 11/08/2014, No. 30 2014 057 173.0/30 גרמניה, 11/08/2014, מספר 173.0/30 057 2014 30

Class: 30 סוג: 30

כ"ד סיון תשע"ו - 64030/06/2016



Trade Mark No. 273438 מספר סימן

Application Date 12/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240721 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Superga Trademark S.A.

Address: 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, 
Luxembourg

(Luxembourg Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes; boots; hiking boots; beach shoes; sports 
shoes; shoes adapted for wear while playing sport; 
baby shoes; snow boots; boot uppers; flip-flops 
[footwear]; slippers; sandals; rain boots and shoes; 
canvas shoes; rubber shoes and boots; 
mountaineering boots; ski boots; boots for 
motorcyclists; wooden shoes.

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

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

Italy, 13/06/2014, No. TO2014C001876 TO2014C001876 איטליה, 13/06/2014, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ד סיון תשע"ו - 64130/06/2016



Trade Mark No. 273440 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240726 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Bible League

Address: 3801 Eagle Nest Drive, Crete IL 60417, U.S.A.

(Illinois, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Religious books.

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services for soliciting funds for 
charitable, religious and humanitarian services to 
support scripture dissemination.

Class: 41 סוג: 41

Charitable services, namely, providing educational 
materials in the nature of religous books and 
materials in the form of Bibles, scripture, and Bible 
study materials to children and adults; religious 
instructional services, namely, providing training for 
church planters worldwide in the field of church 
growth, discipleship, evangelism, and leadership.

כ"ד סיון תשע"ו - 64230/06/2016



Trade Mark No. 273443 מספר סימן

Application Date 31/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0626690 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FESTINA LOTUS, S.A.

Address: Plaza Isabel II, 5, E-28013 Madrid, Spain

(España sociedad anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Clocks and watches.

כ"ד סיון תשע"ו - 64330/06/2016



Trade Mark No. 273444 מספר סימן

Application Date 07/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0739616 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETA' DI MACINAZIONE MOLINI CERTOSA 
S.P.A.

Address: Via Partigiani, 72, I-27012 CERTOSA DI PAVIA 
(PV), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flours; farinaceous food pastes; cereal preparations.

כ"ד סיון תשע"ו - 64430/06/2016



Trade Mark No. 273445 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0749776 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEKINA N.V.

Address: Berchemstraat 124, B-9690 KLUISBERGEN, 
Belgium

(BE Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Boots for protection from accidents, irradiations and 
fire.

כ"ד סיון תשע"ו - 64530/06/2016



Trade Mark No. 273446 מספר סימן

Application Date 01/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0850066 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HerkuPlast Kubern GmbH

Address: Am Steinhügel 1, 94140 Ering, Germany

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Propagation trays for plants made of plastic.

כ"ד סיון תשע"ו - 64630/06/2016



Trade Mark No. 273447 מספר סימן

Application Date 13/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1002617 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Construction machines, winning machines for mining 
and processing machines and apparatus other than 
hand-operated and their tools, in particular stationary, 
semi-mobile and mobile processing plants, formed 
primarily by machines for breaking, sieving, 
separating, classifying, washing and transporting raw 
materials and recoverable materials, as well as parts 
of the aforementioned goods (included in this class), 
in particular drive elements and high-performance 
tools as machine parts of hard metal, milling 
machines and grinding machines, sieves (machines), 
wear parts and spare parts of the aforementioned 
goods.

Class: 37 סוג: 37

Rental of machines and apparatus for the processing 
of raw materials and recoverable materials, care 
(servicing), maintenance and repair (also in the 
sense of break-down services) of vehicles, machines 
and apparatus for the processing of raw materials 
and recoverable materials.

Class: 40 סוג: 40

Material treatment, namely processing and recycling 
of raw materials and recoverable materials (natural 
stone, concrete, asphalt).

Class: 42 סוג: 42

Technical planning and management of projects 
concerning the processing of raw materials and 
recoverable materials, technical consultation on the 
realization of projects concerning the processing of 
raw materials and recoverable materials, technical 
consultation regarding vehicles, machines and 
apparatus for processing of raw materials and 
recoverable materials, as well as their wear parts and 
spare parts.

כ"ד סיון תשע"ו - 64730/06/2016



 Owners

Name: Kleemann GmbH

Address: Manfred-Wörner-Str. 160, 73037 Göppingen, 
Germany

כ"ד סיון תשע"ו - 64830/06/2016



Trade Mark No. 273448 מספר סימן

Application Date 28/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1014832 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIAZZA ITALIA S.P.A.

Address: Via Cervantes, 55/5, I-80133 NAPOLI, Italy

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing namely jackets, hats, caps, shirts, trousers, 
coats, sweaters, skirts, pullover, ties, socks, 
stockings, tights, gloves, belts, scarves, jeans, 
underwear, nightwear, tracksuits, swimsuits, 
footwear, shoes, slippers.

כ"ד סיון תשע"ו - 64930/06/2016



Trade Mark No. 273449 מספר סימן

Application Date 16/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1126941 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HORMETA S.A.

Address: Route de Gilly 15, CH-1182 Gilly, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations, especially preparations in the 
form of lotions, milks, creams, gels and serums; 
soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, 
dentifrices.

כ"ד סיון תשע"ו - 65030/06/2016



Trade Mark No. 273450 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1186133 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LUIGI LAVAZZA S.P.A.

Address: Corso Novara, 59, I-10154 TORINO, Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric machines for preparing beverages and 
infusions.

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee machines; electric coffee percolators.

כ"ד סיון תשע"ו - 65130/06/2016



Trade Mark No. 273451 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1197536 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Elasticsearch BV

Address: Rijnsburgstraat 9-11, NL-1059 AT Amsterdam, 
Netherlands

(Netherlands CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for viewing, organizing, and 
analyzing data and information.

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for use 
in viewing, organizing, and analyzing data and 
information.

כ"ד סיון תשע"ו - 65230/06/2016



Trade Mark No. 273453 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1209397 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Elasticsearch BV

Address: Rinsburgstraat 9-11, NL-1059 AT Amsterdam, 
Netherlands

(Netherlands CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for collecting, managing, searching, and 
viewing records of transactions or activities that take 
place on computer systems.

Class: 42 סוג: 42

Providing online non-downloadable software for use 
in collecting, managing, searching, and viewing 
records of transactions or activities that take place on 
computer systems.

כ"ד סיון תשע"ו - 65330/06/2016



Trade Mark No. 273542 מספר סימן

Application Date 02/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240800 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Greenberg Traurig, LLP

Address: 200 Park Avenue, 15th Floor, New York NY 
10166, U.S.A.

(New York, United States Limited Liability Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

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)

U.S.A., 22/12/2014, No. 86488080 ארה"ב, 22/12/2014, מספר 86488080

Class: 45 סוג: 45

כ"ד סיון תשע"ו - 65430/06/2016



Trade Mark No. 273745 מספר סימן

Application Date 02/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242157 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) blue and grey is/are claimed as a 
feature of the mark.

 Owners

Name: Human Longevity, Inc.

Address: Suite 140, 10835 Road to the Cure, San Diego 
CA 92121, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development in the field of genome 
sequencing and cell therapy.

Class: 44 סוג: 44

Diagnostic and therapeutic services in the field of 
genome sequencing and cell therapy, namely, 
genetic testing of humans for diagnostic or treatment 
purposes; placenta and umbilical cord blood and 
stem cell banking 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., 03/03/2014, No. 86209539 ארה"ב, 03/03/2014, מספר 86209539

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 65530/06/2016



Trade Mark No. 273768 מספר סימן

Application Date 21/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242366 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue 2925 C, green, yellow and red 485 C.

 Owners

Name: KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Üniversite Mahallesi,,Bağlariçi Caddesi No: 29, 
AVCILAR - İSTANBUL, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; processed foodstuff 
based on meat; edible oils; dried, preserved, frozen, 
cooked, smoked or salted fruits and vegetables; 
pollen prepared as foodstuff.

Class: 30 סוג: 30

Pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries and 
bakery products based on flour, desserts based on 
flour and chocolate; yeast, baking powder; flour, 
semolina, starch for food; dried garden herbs.

Class: 31 סוג: 31

Agricultural and horticultural products not included in 
other classes; seeds; plants; fresh garden herbs.

כ"ד סיון תשע"ו - 65630/06/2016



Trade Mark No. 274518 מספר סימן

Application Date 10/05/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S.R. FEDERMANN HOLDINGS LTD. שם: ש.ר. פדרמן אחזקות בע"מ

Address: 17 Ha'Arbaa Street, Tel Aviv, 6473917, Israel כתובת : רח' הארבעה 17, תל אביב, 6473917, 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: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services; accommodation and 
hotel services; services for providing food and drink, 
temporary accommodation, rental of temporary 
accommodation; reservation services (for temporary 
accommodation), information and planning vacation 
relating to accommodation; hotel, resort, motel, bar, 
restaurant, café, lounge, banqueting and catering 
services; hotel reservation services; hotel check-in 
and check-out services; rental of meeting rooms and 
facilities for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings, all 
included in class 43. 

שירותי מלון ומסעדה; שירותי אירוח ומלונאות; שירותים 
להספקת מזון ומשקה, לינה זמנית, השכרת מגורים זמניים; 
שרות הזמנה )למגורים זמניים(, מידע ותכנון חופשה בקשר 
ללינה; שירותי מלון, כפר נופש, מוטל, בר, מסעדה, בית קפה, 
טרקלין, שירותי מסעדנות וקייטרינג; שירותי הזמנות לבתי מלון; 

שירותי הרשמה (צ'ק אין) ועזיבה (צ'ק אאוט) בבתי מלון; 
השכרת חדרי ישיבות ומתקנים לעריכת אירועים, כנסים, 

ועידות, תערוכות, סמינרים ופגישות, הנכללים בסוג 43 .          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ד סיון תשע"ו - 65730/06/2016



Trade Mark No. 275035 מספר סימן

Application Date 06/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1248621 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COSTA & IRMÃOS, LDA.

Address: Largo da Madalena, Nº 865, Agodim, P-2420-
422 Colmeias, Portugal

(Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Turpentine; colophony.

כ"ד סיון תשע"ו - 65830/06/2016



Trade Mark No. 276388 מספר סימן

Application Date 13/07/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MANOS NIHOL KVOZOT REHICHA שם: מנוס ניהול קבוצות רכישה

Address: diskin 26, JERUSALEM, 9644025, Israel כתובת : דיסקין 28, ירושלים, ירושלים, 9644025, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELLA INBAR

Address: P.O.B. 68002, JERUSALEM, 9168001, Israel

שם:  ענבר אלה

כתובת : ת.ד. 68002, ירושלים, 9168001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Initiation, planning, development, supervision and 
construction of structures, facilities, houses and 
buildings; Building, construction, repairs and 
renovations; Strengthening structures, facilities, 
houses and buildings according to national plans 
(TAMA 38); Execution of evacuation- construction 
projects according to national plans (TAMA 38/2); 
Initiation, planning, development, supervision, 
construction and implementation of projects in 
construction and infrastructure in real estate; 
Initiation, planning, development, supervision, 
construction and implementation of projects in urban 
renewal; Architectural design, engineering and 
executing processes of registration and licensing 
regarding construction and infrastructure projects in 
real estate; Providing consulting regarding all of the 
above.

יזום, תכנון, פיתוח, פיקוח והקמת מבנים ובניינים; בנייה, 
תיקונים ושיפוצים; חיזוק מבנים ועיבוי-בינוי על-פי תוכניות 
מתאר ארציות (תמ״א 38); ביצוע פינוי-בינוי על-פי תוכניות 

מתאר ארציות (תמ׳׳א 38/2); ייזום, תכנון, פיתוח וביצוע קבלני 
של פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות בנדל״ן; ייזום, תכנון, 
פיתוח, פיקוח וביצוע קבלני של פרויקטים בתחום ההתחדשות 
העירונית; תכנון אדריכלי, תכנון הנדסי וביצוע תהליכי רישום 
ורישוי לפרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות בנדל"ן; יעוץ בכל 

התחומים המפורטים לעיל. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

כ"ד סיון תשע"ו - 65930/06/2016



Trade Mark No. 276471 מספר סימן

Application Date 26/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1255896 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & 
Co. KG

Address: Klosterstr. 46, 44787 Bochum, Germany

(DE GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: P.O.B. 7110, Tel Aviv, 6701201, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : ת.ד. 7110, תל אביב, 6701201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Tubes of metal; jets of metal; clips of metal for pipes; 
steel pipes.

Class: 19 סוג: 19

Pipes, not of metal.

Class: 20 סוג: 20

Clips, not of metal, for pipes.

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

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

Germany, 26/11/2014, No. 30 2014 008 412 גרמניה, 26/11/2014, מספר 412 008 2014 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

כ"ד סיון תשע"ו - 66030/06/2016



Trade Mark No. 276489 מספר סימן

Application Date 26/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1256151 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, red.

 Owners

Name: Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & 
Co. KG

Address: Klosterstr. 46, 44787 Bochum, Germany

(DE GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: P.O.B. 7110, Tel Aviv, 6701201, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : ת.ד. 7110, תל אביב, 6701201, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Tubes of metal; jets of metal; clips of metal for pipes; 
steel pipes.

Class: 19 סוג: 19

Pipes, not of metal.

Class: 20 סוג: 20

Clips, not of metal, for pipes.

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

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

Germany, 26/11/2014, No. 30 2014 008 413 גרמניה, 26/11/2014, מספר 413 008 2014 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

כ"ד סיון תשע"ו - 66130/06/2016



Trade Mark No. 277425 מספר סימן

Application Date 10/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1237398 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, 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, 10/12/2014, No. 64604/2014 שוויץ, 10/12/2014, מספר 64604/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 66230/06/2016



Trade Mark No. 277426 מספר סימן

Application Date 10/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1237401 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, 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, 10/12/2014, No. 64611/2014 שוויץ, 10/12/2014, מספר 64611/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 66330/06/2016



Trade Mark No. 277428 מספר סימן

Application Date 10/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1237402 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, 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, 10/12/2014, No. 64614/2014 שוויץ, 10/12/2014, מספר 64614/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 66430/06/2016



Trade Mark No. 277429 מספר סימן

Application Date 10/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1237403 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, 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, 10/12/2014, No. 64615/2014 שוויץ, 10/12/2014, מספר 64615/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 66530/06/2016



Trade Mark No. 277430 מספר סימן

Application Date 10/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1237451 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.

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

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

Switzerland, 15/12/2014, No. 64826/2014 שוויץ, 15/12/2014, מספר 64826/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 66630/06/2016



Trade Mark No. 277431 מספר סימן

Application Date 10/06/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1237825 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Suisse Société anonyme (S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); electronic cigarettes; tobacco 
products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, 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, 10/12/2014, No. 64609/2014 שוויץ, 10/12/2014, מספר 64609/2014

Class: 34 סוג: 34

כ"ד סיון תשע"ו - 66730/06/2016



Trade Mark No. 277556 מספר סימן

Application Date 02/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1261653 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) blue and grey is/are claimed as a 
feature of the mark.

 Owners

Name: Human Longevity, Inc.

Address: Suite 140, 10835 Road to the Cure, San Diego 
CA 92121, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development in the field of genome 
sequencing and cell therapy.

Class: 44 סוג: 44

Diagnostic and therapeutic services in the field of 
genome sequencing and cell therapy, namely, 
genetic testing of humans for diagnostic or treatment 
purposes; placenta and umbilical cord blood and 
stem cell banking 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., 03/03/2014, No. 86209499 ארה"ב, 03/03/2014, מספר 86209499

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ד סיון תשע"ו - 66830/06/2016



Trade Mark No. 277893 מספר סימן

Application Date 27/05/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1262866 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; round plug connectors; power connectors; 
connectors (electricity); electrical connectors; 
insulated electrical connectors; electronic connectors; 
plug-in connectors; plug connectors; pin-and-socket 
connectors; socket connectors; connectors for 
electronic circuits; coaxial connectors; optical 
connectors; electric contacts; electric contacts of 
precious metal; electric wires and cables; light 
conducting filaments; insulated copper wire; electric 
wires; identification sheaths for electric wires; clamps 
(electricity); telecommunication cables; electric 
cables with mineral insulation; electronic cables; jack 
cables; optical cables; coaxial cables; cables for 
electrical signal transmission; cables for electrical or 
optical signal transmission; cables for optical signal 
transmission; radio relay cables; sheaths for electric 
cables; materials for electricity mains (wires, cables); 
threaded cable fittings for electrical cables; plug 
adapters; electric plugs; electrical plugs and sockets; 
converters for electric plugs; antennas; distribution 
boxes (electricity); anti-interference devices 
(electricity); branch boxes (electricity); branch boxes 
(electricity); video cameras; printed circuit boards; 
USB flash drives.

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

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

Switzerland, 16/12/2014, No. 670833 שוויץ, 16/12/2014, מספר 670833

Class: 9 סוג: 9

כ"ד סיון תשע"ו - 66930/06/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and white.

 Owners

Name: INTERLEMO HOLDING S.A. (Interlemo Holding 
AG) (Interlemo Holding Ltd)

Address: Chemin des Champs-Courbes 28, CH-1024 
Ecublens, Switzerland

(Suisse société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ד סיון תשע"ו - 67030/06/2016



COLDX

Trade Mark No. 279174 מספר סימן

Application Date 21/10/2015 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

Medicinal and pharmaceutical preparations, namely, 
topical analgesics; topical preparations and salves for 
the relief of cold symptoms; nasal sprays and 
decongestant preparations; preparations for the relief 
of cough, cold, and flu symptoms.

תכשירים רפואיים ותכשירי רוקחות, דהיינו, תכשירי אלחוש 
לשימוש מקומי; תכשירים ומשחות להקלת תסמיני התקררות 
לשימוש מקומי; תרסיסים ותכשירים להקלת גודש באף; 
תכשירים להקלת שיעול, התקררות ותסמיני שפעת.

                                                                                     
          

Class: 10 סוג: 10

 Vaporizers, humidifiers, and air purifiers for medical 
purposes; inhalers and nebulizers for medical 
purposes; personal steam inhalers. 

מאיידים, מחוללי לחות ומטהרי אוויר לשימוש רפואי; משאפים 
ואירוסולים לשימוש רפואי; מכשירי שאיפת אדים אישיים.         

                                                          

Class: 11 סוג: 11

Vaporizers, humidifiers, and air purifiers for 
household purposes; scented pads for use in 
connection with vaporizers, humidifiers, and air 
purifiers. 

 

מאיידים, מחוללי לחות ומטהרי אוויר לשימוש במשק הבית; 
פדים ריחניים לשימוש עם מאיידים, מחוללי לחות ומטהרי 

אוויר.  
                                                                                     

  

כ"ד סיון תשע"ו - 67130/06/2016



ONE LED AHEAD

Trade Mark No. 279398 מספר סימן

Application Date 28/10/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GAASH LED ACS Ltd. שם: געש לד אגש"ח בע"מ

Address: GA'ASH, Israel כתובת : קיבוץ געש, געש, 60951, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photosensors; illuminometers; light dimmers 
[regulators], electric; lighting ballasts; optical fibers 
[fibres] [light conducting filaments]; electronic control 
gears [ECGs] for LED lamps and light fixtures.

חיישני אור, מדי תאורה, עמעמי תאורה חשמליים, מתקנים 
לייצוב תאורה, וסתי תאורה חשמליים, סיבים אופטיים להולכת 

תאורה, הילוכי בקרה אלקטרוניים (אי.סי.ג'י) למנורות לד 
והתקני תאורה.                                                               

      

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus; light panels; lighting fixtures; 
lighting apparatus incorporating optical fibers; light-
emitting diode [LED] lighting fixtures; luminous tubes 
for lighting; light-emitting diode [LED] light bulbs.

התקני תאורה, לוחות תאורה, גופי תאורה, התקני תאורה 
הכוללים סיבים אופטיים, מתקני תאורה עם דיודות פולטות אור, 
שפופרות מקרינות אור לתאורה, נורות אור מבוססות דיודות 
פולטות אור (לד).                                                             

                    

Class: 37 סוג: 37

Electrical installation services of light and power 
systems; repair of lighting apparatus; providing 
information relating to the repair or maintenance of 
electric lighting apparatus

שירותי התקנת מערכות תאורה וחשמל, תיקון מתקני תאורה, 
מתן מידע על תיקון או תחזוקה של ציוד תאורה חשמלי.           
                                                                                    

                                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 67230/06/2016



DEEP INSTINCT

Trade Mark No. 280873 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEEP INSTINCT LTD. שם: דיפ אינסטינקט בע"מ

Address: Levinstein Tower, 23 Derech Menachem Begin, 
Tel Aviv, Israel

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, 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 security software; computer security 
software applications; security software for personal 
computers, mobile devices, networks and servers.

תוכנת אבטחה למחשב; יישומי תוכנת אבטחה למחשב; תוכנת 
אבטחה למחשבים אישיים, התקנים ניידים, רשתות ושרתים.     
                                                                                    

      

Class: 42 סוג: 42

Design, development, implementation, installation, 
maintenance and updating of computer security 
software (including mobile devices) and network 
security software; consulting services in the field of 
security software.

עיצוב, פיתוח, יישום, התקנה, תחזוקה ועדכון של תוכנת 
אבטחה למחשב (כולל התקנים ניידים) ותוכנת אבטחה לרשת; 
שירותי ייעוץ בתחום של תוכנת אבטחה.                               
                                                                                    

                                                

כ"ד סיון תשע"ו - 67330/06/2016



Trade Mark No. 280874 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, white and black

הסימן מוגבל לצבעים כחול, לבן ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: DEEP INSTINCT LTD. שם: דיפ אינסטינקט בע"מ

Address: Levinstein Tower, 23 Derech Menachem Begin, 
Tel Aviv, Israel

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, 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 security software; computer security 
software applications; security software for personal 
computers, mobile devices, networks and servers.

תוכנת אבטחה למחשב; יישומי תוכנת אבטחה למחשב; תוכנת 
אבטחה למחשבים אישיים, התקנים ניידים, רשתות ושרתים.     
                                                                                    

      

Class: 42 סוג: 42

Design, development, implementation, installation, 
maintenance and updating of computer security 
software (including mobile devices) and network 
security software; consulting services in the field of 
security software.

עיצוב, פיתוח, יישום, התקנה, תחזוקה ועדכון של תוכנת 
אבטחה למחשב (כולל התקנים ניידים) ותוכנת אבטחה לרשת; 
שירותי ייעוץ בתחום של תוכנת אבטחה.                               
                                                                                    

                                                

כ"ד סיון תשע"ו - 67430/06/2016



Trade Mark No. 280875 מספר סימן

Application Date 15/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DEEP INSTINCT LTD. שם: דיפ אינסטינקט בע"מ

Address: Levinstein Tower, 23 Derech Menachem Begin, 
Tel Aviv, Israel

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, 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 security software; computer security 
software applications; security software for personal 
computers, mobile devices, networks and servers.

תוכנת אבטחה למחשב; יישומי תוכנת אבטחה למחשב; תוכנת 
אבטחה למחשבים אישיים, התקנים ניידים, רשתות ושרתים.     
                                                                                    

      

Class: 42 סוג: 42

Design, development, implementation, installation, 
maintenance and updating of computer security 
software (including mobile devices) and network 
security software; consulting services in the field of 
security software.

עיצוב, פיתוח, יישום, התקנה, תחזוקה ועדכון של תוכנת 
אבטחה למחשב (כולל התקנים ניידים) ותוכנת אבטחה לרשת; 
שירותי ייעוץ בתחום של תוכנת אבטחה.                               
                                                                                    

                                                

כ"ד סיון תשע"ו - 67530/06/2016



ביאנקו

Trade Mark No. 281404 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shopmind Ltd. שם: שופמיינד בע"מ

Address: 8 HaSadnaot Street,, P.O.B. 2013, Herzelia, 
46728, Israel

כתובת : הסדנאות 8,, ת.ד. 2013, הרצליה, 46728, 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: 7 סוג: 7

Washing installations; washing machines [laundry]; 
laundry washing machines for household purposes; 
dishwashers; dishwashers for household purposes.

מתקני שטיפה; מכונות כביסה [כבוס]; מכונות כביסה למטרות 
משק בית; מדיחי כלים; מדיחי כלים לשימוש ביתי.                   
                                                                                  

Class: 11 סוג: 11

Dehumidifiers for household purposes; electric 
freezers for household purposes; electric refrigerators 
for household purposes; gas stoves for household 
purposes; humidifiers for household purposes; 
electric fans for household purposes; electric cooking 
ovens for household purposes; ovens for household 
purposes.

מייבשי לחות ביתיים; מקפיאים חשמליים ביתיים; מקררים 
חשמליים לשימוש ביתי; תנורי גז לשימוש ביתי; מכשירי אדים 
לשימוש ביתי; מאווררים לשימוש ביתי; תנורי בישול חשמליים 
לשימוש ביתי; תנורי אפייה לשימוש ביתי.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 35 סוג: 35

Import agency services for washing installations, 
washing machines [laundry], laundry washing 
machines for household purposes, dishashers, 
dishwashers for household purposes, dehumidifiers 
for household purposes, electric freezers for 
household purposes, electric refrigerators for 
household purpses, gas stoves for household 
purpses, humiditiers for household purposes, electric 
fans for household purposes, electric cooking ovens 
for household purposes, baking ovens for household 
purposes. 

שירותי סוכנויות ייבוא עבור מתקני שטיפה, מכונות כביסה 
(כבוס), מכונות כביסה למטרות משק בית, מדיחי כלים, מדיחי 
כלים לשימוש ביתי, מייבשי לחות ביתיים, מקפיאים חשמליים 
ביתיים, מקררים חשמליים לשימוש ביתי, תנורי גז לשימוש 
ביתי, מכשירי אדים לשימוש ביתי, מאווררים לשימוש ביתי, 

תנורי בישול חשמליים לשימוש בית, תנורי אפייה לשימוש ביתי; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

כ"ד סיון תשע"ו - 67630/06/2016



Trade Mark No. 281406 מספר סימן

Application Date 29/12/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue

הסימן מוגבל לצבעים כחול הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Shopmind Ltd. שם: שופמיינד בע"מ

Address: 8 HaSadnaot Street,, P.O.B. 2013, Herzelia, 
46728, Israel

כתובת : הסדנאות 8,, ת.ד. 2013, הרצליה, 46728, 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: 7 סוג: 7

Washing installations; washing machines [laundry]; 
laundry washing machines for household purposes; 
dishwashers; dishwashers for household purposes.

מתקני שטיפה; מכונות כביסה [כבוס]; מכונות כביסה למטרות 
משק בית; מדיחי כלים; מדיחי כלים לשימוש ביתי.                   
                                                                                  

Class: 11 סוג: 11

Dehumidifiers for household purposes; electric 
freezers for household purposes; electric refrigerators 
for household purposes; gas stoves for household 
purposes; humidifiers for household purposes; 
electric fans for household purposes; electric cooking 
ovens for household purposes; ovens for household 
purposes.

מייבשי לחות ביתיים; מקפיאים חשמליים ביתיים; מקררים 
חשמליים לשימוש ביתי; תנורי גז לשימוש ביתי; מכשירי אדים 
לשימוש ביתי; מאווררים לשימוש ביתי; תנורי בישול חשמליים 
לשימוש ביתי; תנורי אפייה לשימוש ביתי.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 35 סוג: 35

Import agency services for washing installations, 
washing machines [laundry], laundry washing 
machines for household purposes, dishashers, 
dishwashers for household purposes, dehumidifiers 
for household purposes, electric freezers for 
household purposes, electric refrigerators for 
household purpses, gas stoves for household 
purpses, humiditiers for household purposes, electric 
fans for household purposes, electric cooking ovens 
for household purposes, baking ovens for household 
purposes. 

שירותי סוכנויות ייבוא עבור מתקני שטיפה, מכונות כביסה 
(כבוס), מכונות כביסה למטרות משק בית, מדיחי כלים, מדיחי 
כלים לשימוש ביתי, מייבשי לחות ביתיים, מקפיאים חשמליים 
ביתיים, מקררים חשמליים לשימוש ביתי, תנורי גז לשימוש 
ביתי, מכשירי אדים לשימוש ביתי, מאווררים לשימוש ביתי, 

תנורי בישול חשמליים לשימוש בית, תנורי אפייה לשימוש ביתי; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

כ"ד סיון תשע"ו - 67730/06/2016



Trade Mark No. 281819 מספר סימן

Application Date 11/01/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: East and West Stores Ltd. שם: מזרח ומערב חנויות בע"מ

Address: 17 Hacarmel, Tel Aviv, Israel כתובת : הכרמל 17, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower, 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66818356, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 
66818356, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

shops and supermarkets for retail selling of food and 
beverages, Kitchenware and serving, cooking and 
baking tools and accessories; retail marketing 
services for all the above ; all included in class 35

חנויות ומרכולים למכירה קמעונאית של מוצרי מזון ומשקאות, 
כלי מטבח והגשה, כלי בישול ואפיה ואביזרים נלווים; שירותי 

שיווק ומסחר קמעונאי למכירת כל אלו ; הנכללים כולם בסוג 35
                                                                       

כ"ד סיון תשע"ו - 67830/06/2016



Trade Mark No. 281830 מספר סימן

Application Date 11/01/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Spadini Oz Gom Ltd. שם: ספאדיני עוז גום בע"מ

Address: Hattenna 2 St., Ashdod, Israel כתובת : התאנה 2, אשדוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gedalyhu Hershko, Adv.

Address: 7 Openhimer Street, Rehovot, 76701, Israel

שם: גדליהו הרשקו, עו"ד

כתובת : רחוב אופנהיימר 7, רחובות, 76701, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Plastic bathroom and toilets products and fitting; 
household or kitchen utensils and containers made of 
plastic and metal; all included in class 21.

מוצרים ואביזרים מפלסטיק לאמבטיה ולשרותים; כלים ומכלים 
לבית ולמטבח העשויים פלסטיק ומתכת; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .21

כ"ד סיון תשע"ו - 67930/06/2016



Trade Mark No. 281932 מספר סימן

Application Date 17/08/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1283718 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mirzet Spahic

Address: Quellenstrasse 115/17, A-1100 Wien, Austria

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: 32 סוג: 32

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

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

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

Austria, 17/03/2015, No. AM 547/2015 AM 547/2015 אוסטריה, 17/03/2015, מספר

Class: 32 סוג: 32

כ"ד סיון תשע"ו - 68030/06/2016



Trade Mark No. 281984 מספר סימן

Application Date 18/01/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: red green white and yellow

הסימן מוגבל לצבעים ירוק אדום לבן וצהוב הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: fawzy saeid שם: פאוזי סעיד

Address: almotanaby 15, HAIFA, Israel כתובת : אלמותנבי 15, חיפה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: youssef khoury Adv.

Address: allenby road 33, HAIFA, 3326666, Israel

שם: יוסף חורי עו"ד

כתובת : דרך אלנבי 33, חיפה, 3326666, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Events and Entertainmebt; all included in class 41. הפקת אירועים ומופעי בידור; הנכללים כולם בסוג 41.       

כ"ד סיון תשע"ו - 68130/06/2016



Trade Mark No. 282294 מספר סימן

Application Date 18/09/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1231358 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mirzet Spahic

Address: Quellenstrasse 115/17, A-1100 Wien, Austria

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: 32 סוג: 32

Non-alcoholic cola  beverages.

כ"ד סיון תשע"ו - 68230/06/2016



Trade Mark No. 282587 מספר סימן

Application Date 09/02/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark:

הסימן מוגבל לצבעים  הנראים בסימן.

a circle containing a nature picture with hebrew 
words for "an entire world" above it in red and yellow 
colors

עיגול המכיל תמונת טבע ומעליו המילים עולם ומלואו בגווני 
אדום וצהוב

Ownersבעלים

Name: Michael Cohen שם: מיכאל כהן

Address: Ashdod, Israel כתובת : אשדוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Eytan Ashuri, Adv. and Notary

Address: 130 Jabotinski st., Bene Beraq, 5132801, Israel

שם:  איתן אשורי עו"ד ונוטריון

כתובת : ז'בוטינסקי 130, בני ברק, 5132801, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Scrapbook and albums for collecting stickers. אלבומים וחוברות לאיסוף מדבקות.                               

כ"ד סיון תשע"ו - 68330/06/2016



Trade Mark No. 283098 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-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: 22 סוג: 22

Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials; bottle covers of 
straw; straw envelopes or wrappers for bottles; 
hammocks; wrapping or binding bands, not of metal; 
vehicle covers [not fitted]; bands, not of metal, for 
wrapping or binding; padding materials, not of rubber 
or plastics; sash cords.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, גגונים, אברזין, מפרשים, 
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד 
ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרים סיביים גולמיים 

מטקסטיל; מכסי בקבוק; מעטפות קש או עטיפות לבקבוקים; 
ערסלים; סרטי עטיפה או קשירה, לא ממתכת; כיסויים לרכב 

[לא מותאמים]; סרטים, לא ממתכת, לעטיפה או קשירה; חומרי 
ריפוד, לא מגומי או מפלסטיק; כבלי משקוף.                         
                                                                                    
                                                                              

כ"ד סיון תשע"ו - 68430/06/2016



Trade Mark No. 283106 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ד סיון תשע"ו - 68530/06/2016



Class: 29 סוג: 29

Pork, prepared pork, dried pork, chicken, prepared 
chicken, dried chicken, beef, prepared beef, dried 
beef, lamb, prepared lamb, dried lamb, brawn, 
prepared brawn, dried brawn, venison, prepared 
venison, dried venison, horse meat, prepared horse 
meat, dried horse meat, fish, pork extracts, chicken 
extracts, beef extracts, lamb extracts, brawn extracts, 
venison extracts, horse meat extracts; jams, stewed 
fruits, hen’s eggs, quail eggs, duck eggs, processed 
eggs, powdered eggs, frozen eggs, salted eggs, olive 
oils for food, coconuts oil and fats for food, corn oil 
for food, sesame oil for food, colza oil for food, 
sunflower oil for food, canola oil for food, palm oil for 
food, vegetable oil for food, soya been oil for food, 
camellia seed oil for food, bouillon; bouillon 
concentrates; broth; broth concentrates; butter; 
caviar; cheese, cheese snacks; dairy products; food 
products made from fish; foods prepared from fish; 
frosted fruits; frozen fruits; fruit chips; margarine; 
marmalade; meat jellies; meat tinned [canned]; milk 
beverages; preserved mushrooms; prepared nuts; 
pastes (liver); pate (liver); peanut butter; peanuts, 
processed; peas, preserved; fruit peel; potato chips; 
potato crisps; potato fritters; salads; sauerkraut; 
sausages; sesame oil; preparations for making soup; 
soups; tofu; vegetable salads; vegetable soup 
preparations; whipped cream; yoghurt; instant meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, sea-food, 
game, vegetables or eggs and also including rice, 
pasta or noodles; curried food products; instant meal 
packs consisting primarily of meat, fish, poultry, sea-
food, game, vegetables or eggs and also including 
rice, pasta or noodles; snack foods; seaweeds (for 
eating); processed and preserved meat, fish, poultry 
and game; bacon; preparations for making bouillon; 
chocolate nut butter; charcuterie; croquettes; 
crystallized fruits; fish, tinned [canned (Am.)]; fruit 
jellies; fruit salads; fruits, tinned [canned (Am.)]; 
maize oil; olive oil for food; raisins; tomato puree; 
vegetables, tinned [canned (Am.)]; fish and seafood 
(not live); processed and preserved fish and seafood; 
fish and seafood, tinned [canned (Am.)]; food 
products made from/prepared from seafood albumen 
for culinary purposes; alginates for culinary purposes; 
preserved beans; milk shakes; milk beverages, milk 
predominating; fermented vegetable foods [kimchi]; 
processed seeds; sesame oils; takini [sesame seed 
paste]; toasted laver; whey; aloe vera prepared for 
human consumption; processed fish spawn; edible 
birds’ nests; lactic acid bacteria beverages. 

חזיר, חזיר מוכן, חזיר מיובש, עוף, עוף מוכן, עוף מיובש, בקר, 
בקר מוכן, בקר מיובש, טלה, טלה מוכן, טלה מיובש, בשר שור, 
בשר שור מוכן, בשר שור מיובש, בשר צבי, בשר צבי מוכן, 
בשר צבי מיובש, בשר סוס, בשר סוס מוכן, בשר סוס מיובש; 
תמציות חזיר, תמציות עוף, תמציות בקר, תמציות טלה, 

תמציות בשר שור, תמציות בשר צבי, תמציות בשר סוס; ריבות, 
3זיד פיות, ביצי תרנגולת, ביצי שליו, ביצי ברווז, ביצים 

מעובדות,אבקת ביצים, ביצים קפואות, ביצים מומלחות; שמני 
זית למזון, שמן קוקוס ושומנים למזון, שמן תירס למזון, שמן 
שומשום למזון, שמן לפתית למזון, שמן חמניות למזון, שמן 
קנולה למזון, שמן דקל למזון, שמן ירקות למזון, שמן סויה 

למזון, שמן קאמליה למזון, מרק צח; רכזי מרק צח; מרק בשר; 
רכזי מרק בשר; חמאה; קוויאר; גבינות, חטיפי גבינה; מוצרים 
חלביים; מוצרי מזון העשויים מדגים; מזונות שהוכנו מדגים; 
פירות מזוגגים; פירות קפואים; שבבי פירות; מרגרינה; 

מרמלאדה; גילי בשר; בשר משומר בפח [בקופסת שימורים]; 
משקאות חלב; פטריות משומרות; אגוזים מוכנים; משחות 

[כבד]; פטה [כבד]; חמאת בוטנים; בוטנים, מעובדים; אפונים, 
משומרים; קליפת פירות; צייפס תפוחי אדמה; טוגני תפוחי 

אדמה; כיסוני תפוחי אדמה; סלטים; כרוב כבוש; נקניקים; שמן 
שומשום; חומרי הכנה להכנת מרק; מרקים; טופו; סלטי ירקות; 

חומרי הכנה להכנת מרק ירקות; קצפת; יוגורט; ארוחות 
מהירות הכנה המורכבות בעיקר מבשר, דגים, עוף, פיות ים, 
בשר ציד, ירקות או ביצים וגם כוללות אורז, פסטה או אטריות; 
מוצרי מזון מוכן; מארזי ארוחות מהירות הכנה המורכבים 

בעיקר מבשר,דגים,עוף, פרות ים, בשר ציד, ירקות או ביצים 
וגם כוללים אורז, פסטה או אטריות; חטיפי מזון; אצות 

(למאכל); בשר,דגים, עוף ובצר ציד מעובדים ומשומרים; קותלי 
חזיר; חומרי הכנה להכנת מרק צח; חמאת אגוז שוקולד; מעדני 
בשר; קרוקטים; פירות מסוכרים; דגים, משומרים בפח [קופסת 
שימורים (ארה״ב)]; גלי פרות; סלטי פרות; פרות, משומרים 
בפח [קופסת שימורים (ארה״ב)]; שמן תירס; שמן זית למזון; 
צימוקים; מחית עגבניות; ירקות, משומרים בפח [קופסת 

שימורים (ארה "ב)]; דגים ופירות ים (לא חיים); דגים ופרות ים 
מעובדים ומשומרים; דגים ופרות ים, משומרים בפח [קופסת 
שימורים (ארה״ב)]; מוצרי מזון העשויים מ/שהוכנו מאלבומין 

פרות ים למטרות קולינריות;אלגינט למטרות קולינריות; שעועית 
משומרת; משקאות חלב, חלב כרכיב דומיננטי; מזונות ירקות 
מותססים [קימציי]; זרעים מעובדים; שמני שומשום; טחינה 
[משחת זרעי שומשום]; עשבי ים קלויים; מי חלב; אלתרה 
מוכנה לצריכת בני אדם; ביצי דגים מעובדים; קני ציפורים 

למאכל; משקאות חיידקי חומצה לאקטית.                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ד סיון תשע"ו - 68630/06/2016



 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-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

כ"ד סיון תשע"ו - 68730/06/2016



Trade Mark No. 283114 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-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: 22 סוג: 22

Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials; bottle covers of 
straw; straw envelopes or wrappers for bottles; 
hammocks; wrapping or binding bands, not of metal; 
vehicle covers [not fitted]; bands, not of metal, for 
wrapping or binding; padding materials, not of rubber 
or plastics; sash cords.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, גגונים, אברזין, מפרשים, 
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד 
ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרים סיביים גולמיים 

מטקסטיל; מכסי בקבוק; מעטפות קש או עטיפות לבקבוקים; 
ערסלים; סרטי עטיפה או קשירה, לא ממתכת; כיסויים לרכב 

[לא מותאמים]; סרטים, לא ממתכת, לעטיפה או קשירה; חומרי 
ריפוד, לא מגומי או מפלסטיק; כבלי משקוף.                         
                                                                                    
                                                                              

כ"ד סיון תשע"ו - 68830/06/2016



HELLO KITTY

Trade Mark No. 283123 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-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: 22 סוג: 22

Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials; bottle covers of 
straw; straw envelopes or wrappers for bottles; 
hammocks; wrapping or binding bands, not of metal; 
vehicle covers [not fitted]; bands, not of metal, for 
wrapping or binding; padding materials, not of rubber 
or plastics; sash cords.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, גגונים, אברזין, מפרשים, 
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד 
ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרים סיביים גולמיים 

מטקסטיל; מכסי בקבוק; מעטפות קש או עטיפות לבקבוקים; 
ערסלים; סרטי עטיפה או קשירה, לא ממתכת; כיסויים לרכב 

[לא מותאמים]; סרטים, לא ממתכת, לעטיפה או קשירה; חומרי 
ריפוד, לא מגומי או מפלסטיק; כבלי משקוף.                         
                                                                                    
                                                                              

כ"ד סיון תשע"ו - 68930/06/2016



Trade Mark No. 283127 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ד סיון תשע"ו - 69030/06/2016



Class: 29 סוג: 29

Pork, prepared pork, dried pork, chicken, prepared 
chicken, dried chicken, beef, prepared beef, dried 
beef, lamb, prepared lamb, dried lamb, brawn, 
prepared brawn, dried brawn, venison, prepared 
venison, dried venison, horse meat, prepared horse 
meat, dried horse meat, fish, pork extracts, chicken 
extracts, beef extracts, lamb extracts, brawn extracts, 
venison extracts, horse meat extracts; jams, stewed 
fruits, hen’s eggs, quail eggs, duck eggs, processed 
eggs, powdered eggs, frozen eggs, salted eggs, olive 
oils for food, coconuts oil and fats for food, corn oil 
for food, sesame oil for food, colza oil for food, 
sunflower oil for food, canola oil for food, palm oil for 
food, vegetable oil for food, soya been oil for food, 
camellia seed oil for food, bouillon; bouillon 
concentrates; broth; broth concentrates; butter; 
caviar; cheese, cheese snacks; dairy products; food 
products made from fish; foods prepared from fish; 
frosted fruits; frozen fruits; fruit chips; margarine; 
marmalade; meat jellies; meat tinned [canned]; milk 
beverages; preserved mushrooms; prepared nuts; 
pastes (liver); pate (liver); peanut butter; peanuts, 
processed; peas, preserved; fruit peel; potato chips; 
potato crisps; potato fritters; salads; sauerkraut; 
sausages; sesame oil; preparations for making soup; 
soups; tofu; vegetable salads; vegetable soup 
preparations; whipped cream; yoghurt; instant meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, sea-food, 
game, vegetables or eggs and also including rice, 
pasta or noodles; curried food products; instant meal 
packs consisting primarily of meat, fish, poultry, sea-
food, game, vegetables or eggs and also including 
rice, pasta or noodles; snack foods; seaweeds (for 
eating); processed and preserved meat, fish, poultry 
and game; bacon; preparations for making bouillon; 
chocolate nut butter; charcuterie; croquettes; 
crystallized fruits; fish, tinned [canned (Am.)]; fruit 
jellies; fruit salads; fruits, tinned [canned (Am.)]; 
maize oil; olive oil for food; raisins; tomato puree; 
vegetables, tinned [canned (Am.)]; fish and seafood 
(not live); processed and preserved fish and seafood; 
fish and seafood, tinned [canned (Am.)]; food 
products made from/prepared from seafood albumen 
for culinary purposes; alginates for culinary purposes; 
preserved beans; milk shakes; milk beverages, milk 
predominating; fermented vegetable foods [kimchi]; 
processed seeds; sesame oils; takini [sesame seed 
paste]; toasted laver; whey; aloe vera prepared for 
human consumption; processed fish spawn; edible 
birds’ nests; lactic acid bacteria beverages. 

חזיר, חזיר מוכן, חזיר מיובש, עוף, עוף מוכן, עוף מיובש, בקר, 
בקר מוכן, בקר מיובש, טלה, טלה מוכן, טלה מיובש, בשר שור, 
בשר שור מוכן, בשר שור מיובש, בשר צבי, בשר צבי מוכן, 
בשר צבי מיובש, בשר סוס, בשר סוס מוכן, בשר סוס מיובש; 
תמציות חזיר, תמציות עוף, תמציות בקר, תמציות טלה, 

תמציות בשר שור, תמציות בשר צבי, תמציות בשר סוס; ריבות, 
3זיד פיות,  ביצי תרנגולת, ביצי שליו, ביצי ברווז, ביצים 

מעובדות,אבקת ביצים, ביצים קפואות, ביצים מומלחות; שמני 
זית למזון, שמן קוקוס ושומנים למזון, שמן תירס למזון, שמן 
שומשום למזון, שמן לפתית למזון, שמן חמניות למזון, שמן 
קנולה למזון, שמן דקל למזון, שמן ירקות למזון, שמן סויה 

למזון, שמן קאמליה למזון, מרק צח; רכזי מרק צח; מרק בשר; 
רכזי מרק בשר; חמאה; קוויאר; גבינות, חטיפי גבינה; מוצרים 
חלביים; מוצרי מזון העשויים מדגים; מזונות שהוכנו מדגים; 
פירות מזוגגים; פירות קפואים; שבבי פירות; מרגרינה; 

מרמלאדה; גילי בשר; בשר משומר בפח [בקופסת שימורים]; 
משקאות חלב; פטריות משומרות; אגוזים מוכנים; משחות 

[כבד]; פטה [כבד]; חמאת בוטנים; בוטנים, מעובדים; אפונים, 
משומרים; קליפת פירות; צייפס תפוחי אדמה; טוגני תפוחי 

אדמה; כיסוני תפוחי אדמה; סלטים; כרוב כבוש; נקניקים; שמן 
שומשום; חומרי הכנה להכנת מרק; מרקים; טופו; סלטי ירקות; 

חומרי הכנה להכנת מרק ירקות; קצפת; יוגורט; ארוחות 
מהירות הכנה המורכבות בעיקר מבשר, דגים, עוף, פיות ים, 
בשר ציד, ירקות או ביצים וגם כוללות אורז, פסטה או אטריות; 
מוצרי מזון מוכן; מארזי ארוחות מהירות הכנה המורכבים 

בעיקר מבשר,דגים,עוף, פרות ים, בשר ציד, ירקות או ביצים 
וגם כוללים אורז, פסטה או אטריות; חטיפי מזון; אצות 

(למאכל); בשר,דגים, עוף ובצר ציד מעובדים ומשומרים; קותלי 
חזיר; חומרי הכנה להכנת מרק צח; חמאת אגוז שוקולד; מעדני 
בשר; קרוקטים; פירות מסוכרים; דגים, משומרים בפח [קופסת 
שימורים (ארה״ב)]; גלי פרות; סלטי פרות; פרות, משומרים 
בפח [קופסת שימורים (ארה״ב)]; שמן תירס; שמן זית למזון; 
צימוקים; מחית עגבניות; ירקות, משומרים בפח [קופסת 

שימורים (ארה "ב)]; דגים ופירות ים (לא חיים); דגים ופרות ים 
מעובדים ומשומרים; דגים ופרות ים, משומרים בפח [קופסת 
שימורים (ארה״ב)]; מוצרי מזון העשויים מ/שהוכנו מאלבומין 

פרות ים למטרות קולינריות;אלגינט למטרות קולינריות; שעועית 
משומרת; משקאות חלב, חלב כרכיב דומיננטי; מזונות ירקות 
מותססים [קימציי]; זרעים מעובדים; שמני שומשום; טחינה 
[משחת זרעי שומשום]; עשבי ים קלויים; מי חלב; אלתרה 
מוכנה לצריכת בני אדם; ביצי דגים מעובדים; קני ציפורים 

למאכל; משקאות חיידקי חומצה לאקטית.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

כ"ד סיון תשע"ו - 69130/06/2016



 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-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

כ"ד סיון תשע"ו - 69230/06/2016



HELLO KITTY

Trade Mark No. 283133 מספר סימן

Application Date 23/02/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Pork, prepared pork, dried pork, chicken, prepared 
chicken, dried chicken, beef, prepared beef, dried 
beef, lamb, prepared lamb, dried lamb, brawn, 
prepared brawn, dried brawn, venison, prepared 
venison, dried venison, horse meat, prepared horse 
meat, dried horse meat, fish, pork extracts, chicken 
extracts, beef extracts, lamb extracts, brawn extracts, 
venison extracts, horse meat extracts; jams, stewed 
fruits, hen’s eggs, quail eggs, duck eggs, processed 
eggs, powdered eggs, frozen eggs, salted eggs, olive 
oils for food, coconuts oil and fats for food, corn oil 
for food, sesame oil for food, colza oil for food, 
sunflower oil for food, canola oil for food, palm oil for 
food, vegetable oil for food, soya been oil for food, 
camellia seed oil for food, bouillon; bouillon 
concentrates; broth; broth concentrates; butter; 
caviar; cheese, cheese snacks; dairy products; food 
products made from fish; foods prepared from fish; 
frosted fruits; frozen fruits; fruit chips; margarine; 
marmalade; meat jellies; meat tinned [canned]; milk 
beverages; preserved mushrooms; prepared nuts; 
pastes (liver); pate (liver); peanut butter; peanuts, 
processed; peas, preserved; fruit peel; potato chips; 
potato crisps; potato fritters; salads; sauerkraut; 
sausages; sesame oil; preparations for making soup; 
soups; tofu; vegetable salads; vegetable soup 
preparations; whipped cream; yoghurt; instant meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, sea-food, 
game, vegetables or eggs and also including rice, 
pasta or noodles; curried food products; instant meal 
packs consisting primarily of meat, fish, poultry, sea-
food, game, vegetables or eggs and also including 
rice, pasta or noodles; snack foods; seaweeds (for 
eating); processed and preserved meat, fish, poultry 
and game; bacon; preparations for making bouillon; 
chocolate nut butter; charcuterie; croquettes; 
crystallized fruits; fish, tinned [canned (Am.)]; fruit 
jellies; fruit salads; fruits, tinned [canned (Am.)]; 
maize oil; olive oil for food; raisins; tomato puree; 
vegetables, tinned [canned (Am.)]; fish and seafood 
(not live); processed and preserved fish and seafood; 
fish and seafood, tinned [canned (Am.)]; food 
products made from/prepared from seafood albumen 
for culinary purposes; alginates for culinary purposes; 
preserved beans; milk shakes; milk beverages, milk 
predominating; fermented vegetable foods [kimchi]; 
processed seeds; sesame oils; takini [sesame seed 
paste]; toasted laver; whey; aloe vera prepared for 
human consumption; processed fish spawn; edible 
birds’ nests; lactic acid bacteria beverages. 

חזיר, חזיר מוכן, חזיר מיובש, עוף, עוף מוכן, עוף מיובש, בקר, 
בקר מוכן, בקר מיובש, טלה, טלה מוכן, טלה מיובש, בשר שור, 
בשר שור מוכן, בשר שור מיובש, בשר צבי, בשר צבי מוכן, 
בשר צבי מיובש, בשר סוס, בשר סוס מוכן, בשר סוס מיובש; 
תמציות חזיר, תמציות עוף, תמציות בקר, תמציות טלה, 

תמציות בשר שור, תמציות בשר צבי, תמציות בשר סוס; ריבות, 
3זיד פיות, ביצי תרנגולת, ביצי שליו, ביצי ברווז, ביצים 

מעובדות,אבקת ביצים, ביצים קפואות, ביצים מומלחות; שמני 
זית למזון, שמן קוקוס ושומנים למזון, שמן תירס למזון, שמן 
שומשום למזון, שמן לפתית למזון, שמן חמניות למזון, שמן 
קנולה למזון, שמן דקל למזון, שמן ירקות למזון, שמן סויה 

למזון, שמן קאמליה למזון, מרק צח; רכזי מרק צח; מרק בשר; 
רכזי מרק בשר; חמאה; קוויאר; גבינות, חטיפי גבינה; מוצרים 
חלביים; מוצרי מזון העשויים מדגים; מזונות שהוכנו מדגים; 
פירות מזוגגים; פירות קפואים; שבבי פירות; מרגרינה; 

מרמלאדה; גילי בשר; בשר משומר בפח [בקופסת שימורים]; 
משקאות חלב; פטריות משומרות; אגוזים מוכנים; משחות 

[כבד]; פטה [כבד]; חמאת בוטנים; בוטנים, מעובדים; אפונים, 
משומרים; קליפת פירות; צייפס תפוחי אדמה; טוגני תפוחי 

אדמה; כיסוני תפוחי אדמה; סלטים; כרוב כבוש; נקניקים; שמן 
שומשום; חומרי הכנה להכנת מרק; מרקים; טופו; סלטי ירקות; 

חומרי הכנה להכנת מרק ירקות; קצפת; יוגורט; ארוחות 
מהירות הכנה המורכבות בעיקר מבשר, דגים, עוף, פיות ים, 
בשר ציד, ירקות או ביצים וגם כוללות אורז, פסטה או אטריות; 
מוצרי מזון מוכן; מארזי ארוחות מהירות הכנה המורכבים 

בעיקר מבשר,דגים,עוף, פרות ים, בשר ציד, ירקות או ביצים 
וגם כוללים אורז, פסטה או אטריות; חטיפי מזון; אצות 

(למאכל); בשר,דגים, עוף ובצר ציד מעובדים ומשומרים; קותלי 
חזיר; חומרי הכנה להכנת מרק צח; חמאת אגוז שוקולד; מעדני 
בשר; קרוקטים; פירות מסוכרים; דגים, משומרים בפח [קופסת 
שימורים (ארה״ב)]; גלי פרות; סלטי פרות; פרות, משומרים 
בפח [קופסת שימורים (ארה״ב)]; שמן תירס; שמן זית למזון; 
צימוקים; מחית עגבניות; ירקות, משומרים בפח [קופסת 

שימורים (ארה "ב)]; דגים ופירות ים (לא חיים); דגים ופרות ים 
מעובדים ומשומרים; דגים ופרות ים, משומרים בפח [קופסת 
שימורים (ארה״ב)]; מוצרי מזון העשויים מ/שהוכנו מאלבומין 

פרות ים למטרות קולינריות;אלגינט למטרות קולינריות; שעועית 
משומרת; משקאות חלב, חלב כרכיב דומיננטי; מזונות ירקות 
מותססים [קימציי]; זרעים מעובדים; שמני שומשום; טחינה 
[משחת זרעי שומשום]; עשבי ים קלויים; מי חלב; אלתרה 
מוכנה לצריכת בני אדם; ביצי דגים מעובדים; קני ציפורים 

למאכל; משקאות חיידקי חומצה לאקטית.                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 69330/06/2016



 Owners

Name: Sanrio Company, Ltd.

Address: 1-6-1 Osaki Shinagawa-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

כ"ד סיון תשע"ו - 69430/06/2016



Trade Mark No. 283973 מספר סימן

Application Date 22/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: European Leadership network (ELNET) שם: אלנט אירופה-ישראל 

Address: P.O.B. 476, Hod Hasharon, 45103, Israel כתובת : ת.ד. 476, הוד השרון, 45103, ישראל

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

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

שם: לוטי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and fund raising services; financing 
services; collection of charitable donations and 
charitable fund raising; all included in class 36.

שירותי כספים וגיוס כספים; שרותי מימון, איסוף תרומות וגיוס 
כספים לצדקה; הנכללים כולם בסוג 36.                               
                                                                              

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching, training and guidance services; 
educational consultancy; education information; 
organization, production and conducting of events, 
conferences, congresses, exhibitions, seminars, 
training workshops, symposiums, training courses, 
classes, lectures and meetings for educational, 
cultural or entertainment purposes; writing, editing 
and publication of printed matter; writing, editing and 
publication of on-line matter; all included in class 41.

שירותי חינוך, הוראה, הכשרה והדרכה; ייעוץ חינוכי; מידע 
חינוכי; ארגון, הפקה וניהול של אירועים, כנסים, קונגרסים, 
תערוכות, סמינרים, סדנאות, סימפוזיונים, קורסי הכשרה, 
שיעורים הרצאות ומפגשים, למטרות חינוכיות, תרבותיות או 
בידוריות; כתיבה, עריכה והוצאה לאור של חומר מודפס; 

כתיבה, עריכה, והוצאה לאור של חומר מקוון; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 45 סוג: 45

Lobbying services; promoting nonprofit interests in 
the fields of politics, legislation, and regulation; all 
included in class 45.

שירותי שתדלנות; קידום אינטרסים ללא כוונת רווח בתחומי 
הפוליטיקה, החקיקה והרגולציה; הנכללים כולם בסוג 45.         

                                              

כ"ד סיון תשע"ו - 69530/06/2016



European Leadership Network (ELNET)

Trade Mark No. 283974 מספר סימן

Application Date 22/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: European Leadership network (ELNET) שם: אלנט אירופה-ישראל 

Address: P.O.B. 476, Hod Hasharon, 45103, Israel כתובת : ת.ד. 476, הוד השרון, 45103, ישראל

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

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

שם: לוטי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial and fund raising services; financing 
services; collection of charitable donations and 
charitable fund raising; all included in class 36.

שירותי כספים וגיוס כספים; שרותי מימון, איסוף תרומות וגיוס 
כספים לצדקה; הנכללים כולם בסוג 36.                               
                                                                              

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching, training and guidance services; 
educational consultancy; education information; 
organization, production and conducting of events, 
conferences, congresses, exhibitions, seminars, 
training workshops, symposiums, training courses, 
classes, lectures and meetings for educational, 
cultural or entertainment purposes; writing, editing 
and publication of printed matter; writing, editing and 
publication of on-line matter; all included in class 41.

שירותי חינוך, הוראה, הכשרה והדרכה; ייעוץ חינוכי; מידע 
חינוכי; ארגון, הפקה וניהול של אירועים, כנסים, קונגרסים, 
תערוכות, סמינרים, סדנאות, סימפוזיונים, קורסי הכשרה, 
שיעורים הרצאות ומפגשים, למטרות חינוכיות, תרבותיות או 
בידוריות; כתיבה, עריכה והוצאה לאור של חומר מודפס; 

כתיבה, עריכה, והוצאה לאור של חומר מקוון; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 45 סוג: 45

Lobbying services; promoting nonprofit interests in 
the fields of politics, legislation, and regulation; all 
included in class 45.

שירותי שתדלנות; קידום אינטרסים ללא כוונת רווח בתחומי 
הפוליטיקה, החקיקה והרגולציה; הנכללים כולם בסוג 45.         

                                              

כ"ד סיון תשע"ו - 69630/06/2016



GORDO

Trade Mark No. 284135 מספר סימן

Application Date 27/03/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: THE GORDON BEACH LTD שם: דה גורדון ביץ' בע''מ

Address: Hayarkon 121 St., TEL AVIV - YAFO, 6345301, 
Israel

כתובת : הירקון 121, תל אביב-יפו, 6345301, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing restaurant services; self-service 
restaurants; restaurants featuring home delivery; 
restaurant, bar and catering services; reservation and 
booking services for restaurants and meals; 
restaurant and catering services; cafes; serving of 
alcoholic beverages; restaurant reservation services; 
bar and restaurant services; consultancy services in 
the field of culinary arts; catering services for the 
provision of food and drink; catering in fast-food 
cafeterias; serving food and drink for guests in 
restaurants; serving food and drink in retail and 
takeaway establishments; consultancy services in the 
field of food and drink catering; take-away food and 
drink services; take-away fast food services; fast food 
and non-stop restaurant services; delicatessens 
(restaurants); all of the above excluding providing 
food and beverage services in hotels. 

אספקת שירותי מסעדות; מסעדות בשירות עצמי; מסעדות 
המפעילות משלוחים ביתיים; שירותי מסעדות, ברים והסעדה; 
שירותי הזמנה מראש ורישום של מסעדות וארוחות; שירותי 
מסעדות והסעדה (קייטרינג); בתי קפה; הגשת משקאות 

אלכוהוליים; הזמנת מקומות במסעדות; שירותי ברים ומסעדות; 
שירותי ייעוץ בתחום אמנות הקולינריה; שירותי הסעדה 
להספקת מזון ומשקה; הסעדה בקפטריות של מזון מהיר; 

הגשת מזון ומשקה; אספקת מזון ומשקה למסעדות; הכנת מזון 
ומשקה; מסעדות מזון מהיר; הגשת מזון ומשקה לאורחים 
במסעדה; הגשת מזון ומשקה באתרים למכירות קמעוניות 
ולמשלוחים; שירותי ייעוץ בתחום ההסעדה (מזון ומשקה); 

שירותי קח ולך של מזון ומשקה; שירותי קח ולך (טייק אוויי) של 
מזון מהיר; שירותי מסעדות מזון מהיר ומסעדות עשרים וארבע 
שעות; מעדניות (מסעדות); הכל למעט שירותי אספקת מזון 

ומשקה בבתי מלון.                                                            
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ"ד סיון תשע"ו - 69730/06/2016



Trade Mark No. 284154 מספר סימן

Application Date 29/03/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cold and hot beverages, namely coffee and tea; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; bakery products and preparations made 
from cereals, namely bread, cakes and pastries, 
pasta, pizzas, frozen pizzas, focaccia, cookies, flat 
cakes, cooked and frozen cakes; candy, sweet 
snacks, salted snacks, sweet baking pieces; honey, 
treacle syrup; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces; spices; ice for refreshments, all 
included in class 30. 

משקאות קרים וחמים למיניהם, דהיינו קפה ותה; קפה, תה, 
קקאו, אורז, דייסת טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; קמח; מוצרי 
מאפה ותכשירים עשויים מדגנים, בעיקר לחם, עוגות ומאפים, 
פסטות, פיצות, פיצות קפואות, פוקצ'ות, עוגיות, עוגות שטוחות, 
עוגות מבושלות וקפואות; ממתקים, חטיפים ממותקים, חטיפים 

מלוחים, חתיכות מתוקים לאפיה; דבש, סירופ דמוי דבש; 
שמרים, אבקת אפיה; מלח; חרדל; חומץ; רטבים; תבלינים; 

קרח למשקאות; כולם כלולים בסוג 30. 

                                                                                     
                                                    

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; 
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                             
                                                          

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drinks services, namely serving 
sandwiches, salads, cakes, hot and cold milk and 
meat products, serving all kinds of coffee drinks, hot 
drinks, soft drinks and alcoholic beverages; all 
included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה, דהיינו הגשה של סנדויצ'ים, 
סלטים, עוגות, מוצרי חלב ובשר קרים וחמים, הגשה של כל 
סוגי משקאות הקפה, משקאות חמים, קלים וחריפים; כולם 

כלולים בסוג 43.                                                              
                                                        

כ"ד סיון תשע"ו - 69830/06/2016



Ownersבעלים

Name: Alon Intrade שם: אלון אינטרייד

Address: Atir Yeda 21, Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : עתיר ידע 21, כפר סבא, 44643, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Tel Aviv, 
6706054, Israel

שם: ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

כ"ד סיון תשע"ו - 69930/06/2016



Trade Mark No. 284155 מספר סימן

Application Date 29/03/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cold and hot beverages, namely coffee and tea; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; bakery products and preparations made 
from cereals, namely bread, cakes and pastries, 
pasta, pizzas, frozen pizzas, focaccia, cookies, flat 
cakes, cooked and frozen cakes; candy, sweet 
snacks, salted snacks, sweet baking pieces; honey, 
treacle syrup; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces; spices; ice for refreshments, all 
included in class 30. 

משקאות קרים וחמים למיניהם, דהיינו קפה ותה; קפה, תה, 
קקאו, אורז, דייסת טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; קמח; מוצרי 
מאפה ותכשירים עשויים מדגנים, בעיקר לחם, עוגות ומאפים, 
פסטות, פיצות, פיצות קפואות, פוקצ'ות, עוגיות, עוגות שטוחות, 
עוגות מבושלות וקפואות; ממתקים, חטיפים ממותקים, חטיפים 

מלוחים, חתיכות מתוקים לאפיה; דבש, סירופ דמוי דבש; 
שמרים, אבקת אפיה; מלח; חרדל; חומץ; רטבים; תבלינים; 

קרח למשקאות; כולם כלולים בסוג 30. 
                                                                                     

                                                        

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; 
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.                             
                                                        

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drinks services, namely serving 
sandwiches, salads, cakes, hot and cold milk and 
meat products, serving all kinds of coffee drinks, hot 
drinks, soft drinks and alcoholic beverages; all 
included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה, דהיינו הגשה של סנדויצ'ים, 
סלטים, עוגות, מוצרי חלב ובשר קרים וחמים, הגשה של כל 
סוגי משקאות הקפה, משקאות חמים, קלים וחריפים; כולם 

כלולים בסוג 43.                                                              
                                                        

כ"ד סיון תשע"ו - 70030/06/2016



Ownersבעלים

Name: Alon Intrade שם: אלון אינטרייד

Address: Atir Yeda 21, Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : עתיר ידע 21, כפר סבא, 44643, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Tel Aviv, 
6706054, Israel

שם: ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

כ"ד סיון תשע"ו - 70130/06/2016



Trade Mark No. 284385 מספר סימן

Application Date 07/04/2016 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided to 285486 חולק ל 285486

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unexposed photographic films, adhesives for 
industrial purposes, chemical additives to fuels and 
oils, Chemicals for the treatment of cooling water 
systems, chemicals for the manufacture of paints, 
color-brightening chemicals for industrial purposes, 
grease-removing preparations for use in 
manufacturing processes, silicon, degreasing and 
cleaning solvents, Tire puncture sealant, ; all 
included in class 1.

סרטי צילום, דבקים לשימושים תעשייתיים, תוספים כימיקליים 
לדלקים ושמנים, כימיקלים לטיפול במערכות קירור מים, 

כימיקלים לייצור צבעים, כימיקלים להבהרת-צבעים למטרות 
תעשייתיות, תכשירים להסרת-שומנים לשימוש בתהליכי ייצור, 
סיליקון, ממיסים כימיים להסרת שומנים ו/או לניקוי, חומר 

לאטימת תקרים; הנכללים כולם בסוג 1.                               
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 2 סוג: 2

Inks and toners for printers, anti-rust greases, oils 
and liquids, edible inks, paint thinners, varnishes ; all 
included in class 2.

דיו וטונרים למדפסות, גריז, שמנים ונוזלים להגנה מפני חלודה, 
דיו אכיל, מדללי-צבע, לכות; הנכללים כולם בסוג 2.                 

                                    

Class: 3 סוג: 3

Fragrance and fragrance-free products for shining 
and/or replenishing leather, fragrance and fragrance-
free waxes, degreasing and cleaning solvents, 
alcohol for cleaning purposes, all-purpose cleaning 
preparations, ammonia for cleaning purposes, carpet 
and upholstery cleaning preparations, 
biotechnological cleaning solutions for eliminating 
odors, breaking down organics, and removing stains, 
canned pressurized air for dusting and cleaning 
purposes, carburetor cleaning preparations, cleaning 
and polishing paper, preparations and substances for 
cleaning, polishing and/or scouring, rust removing 
preparations, glass cleaning preparations; all 
included in class 3.

מוצרים מבושמים ולא-מבושמים להברקה ו/או חידוש של עור, 
ווקסים מבושמים ולא-מבושמים, ממיסים לניקוי והסרת-שומנים, 

אלכוהול למטרות נקיון, תכשירי נקיון לכל מטרה, אמוניה 
למטרות ניקוי, תכשירי ניקוי לשטיחים ולריפודים, תכשירי ניקוי 
ביוטכנולוגיים להעלמת ריחות, פירוק חומרים אורגניים והסרת 
כתמים, אוויר דחוס בפחית למטרות איבוק וניקוי, תכשירים 
לניקוי קרבורטורים, נייר לנקיון ולהברקה, תכשירים וחומרים 

לניקוי, הברקה ו/או קרצוף, תכשירים להסרת-חלודה, תכשירים 
לניקוי זכוכית; הנכללים כולם בסוג 3.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 4 סוג: 4

Non-chemical additives to fuels and oils, electrical 
energy, fuels and oils, gas for lighting, industrial 
greases, industrial oils, kerosene, lubricating oils, oil-
gas, vaporized fuel mixtures; all included in class 4.

תוספים לא-כימיקליים לדלקים ושמנים, אנרגיה חשמלית, 
דלקים ושמנים, גז לתאורה, גריז תעשייתי, שמנים תעשייתיים, 
נפט, שמנים לסיכוך, נפט-גז, תערובות דלק באדים; הנכללים 
כולם בסוג 4.                                                                   

                          

כ"ד סיון תשע"ו - 70230/06/2016



Class: 7 סוג: 7

Cleaning appliances utilizing steam, sewing 
machines, mills for household purposes (other than 
hand-operated), machines for making pasta, sausage 
making machines, machines for the production of 
sugar, electric whisks (for household purposes), 
jacks; all included in class 7.

מכשירים המנקים באמצעות קיטור, מכונות תפירה, מטחנות 
לשימוש ביתי (לא ידניות), מכונות להכנת פסטה, מכונות 
להכנת נקניקיות, מכונות לייצור סוכר, מקצפים חשמליים 

(לשימוש ביתי), ג'קים; הנכללים כולם בסוג 7.                       
                                                                                    

                                                    

Class: 8 סוג: 8

Irons, electric razors, electric hair clippers, Electric 
beard trimmers, Electrolysis apparatus for hair 
removal, electric hair straighteners, blades and bits 
for hand tools, cutlery, non-electric pizza cutters, 
pruning scissors, shears, razors, razor blades, saws, 
syringes for spraying insecticides, vegetable slicers 
and choppers, hand jacks; all included in class 8.

מגהצים, מכונות גילוח, מכונות תספורת, מכונות לעיצוב זקן, 
מסירי שיער, מיישרי שיער, להבים וביטים עבור כלי-עבודה 
ידניים, סכו"ם, חותכי-פיצה לא חשמליים, מספרי-גיזום, 

מזמרות, תערים וסכיני-גילוח, להבים לסכיני גילוח, מסורים, 
מזרקים לריסוס חומרי-הדברה, חותכי-ירקות ומקצצי-ירקות, 

ג'קים ידניים; הנכללים כולם בסוג 8.                                     
                                                                                    

              

Class: 11 סוג: 11

Electric dispenser for air freshener, Oven ventilator 
hoods, Electric bread cookers, Electric cooking pots 
and fryers, wine coolers, ice cream makers, Electric 
popcorn poppers, beverage cooling apparatus, 
electric blankets (not for medical purposes), ceiling 
lights, chandeliers, coils, foot-warmers, gas 
scrubbers, gas condensers, glue-heating appliances, 
heat accumulators, hot water heating installations, 
lamp reflectors, waffle irons, electric appliances for 
making yogurt; all included in class 11.

מטהרי אוויר, קולטי אדים, אופה לחם, סירי בישול וטיגון 
חשמליים, מקררי יין, מכונות להכנת גלידה, מכונות להכנת 
פופקורן, מכשירים לקירור משקאות, שמיכות חשמליות (לא 
לשימושים רפואיים), תאורת-תקרה, נברשות, סלילים, 

מחממי-רגליים, מסנני-גז, מעבי-גז, מכשירים מחממי-דבק, 
סוללות חום, מתקנים לחימום מים, רפלקטורים למנורות, 

מכשירים חשמליים להכנת אפיפיות, מכשירים חשמליים להכנת 
יוגורט; הנכללים כולם בסוג 11.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 21 סוג: 21

Electric toothbrushes, Apparatus for cleaning teeth 
and gums using water pressure, aerosol dispensers 
(not for medical purposes), electric devices for 
attracting and killing insects, baskets, beer mugs, 
basins, paper towel dispensers, glass boxes, bread 
baskets, brooms, brushes, carpet sweepers, 
cauldrons, ceramics for household purposes, 
chamois leather for cleaning, containers for 
household and/or kitchen use, cookery molds, cookie 
cutters, cookie jars, cups of paper or plastic, crystal 
(glassware), dishes, drying racks for laundry, 
enamelled glass (not for building), flasks, frying pans, 
glass vials, glass jars, glass stoppers and caps, 
glasses, gloves for household purposes, graters for 
kitchen use, mugs, porcelain ware, potholders, pots, 
microfiber cleaning cloths; all included in class 21.

מברשות שיניים חשמליות, מכשירים לניקוי שיניים וחניכיים 
באמצעות לחץ מים, מיכלי תרסיס (לא לשימושים רפואיים), 
מכשירים חשמליים למשיכת חרקים ולהריגתם, סלים, כוסות 

לבירה, אגנים, מחלקי מגבות נייר, תיבות מזכוכית, סלים/תיבות 
ללחם, מטאטאים, מברשות, שואב שטיחים ידני, קדירות, 

כלי-חרס למטרות ביתיות, עור יעל/צבי לניקוי, מיכלים לשימוש 
בבית ו/או במטבח, תבניות לבישול, חורצי עוגיות, צנצנות 

לעוגיות, כוסות מנייר או מפלסטיק, קריסטל (כלי-זכוכית), כלי 
אוכל, מתלים לייבוש כביסה, אמייל (לא לבניה), בקבוקונים, 
מחבתות, בקבוקונים מזכוכית, צנצנות מזכוכית, פקקים 
מזכוכית, כוסות, כפפות לשימוש ביתי, מגררות לשימוש 

במטבח, ספלים, כלי-חרסינה, מחזיקי-סירים, סירים, מטליות 
מיקרופיבר; הנכללים כולם בסוג 21.                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 70330/06/2016



Ownersבעלים

Name: Rotem Mizrahi שם: רותם מזרחי

Address: 26 Laskov Street, Holon, 58672, Israel כתובת : לסקוב 26, חולון, 58672, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

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

שם: ארז הרכבי, עו"ד

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

כ"ד סיון תשע"ו - 70430/06/2016



HIKARI LABORATORIES 

Trade Mark No. 284485 מספר סימן

Application Date 14/04/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HIKARI Laboratories Ltd. שם: היקארי מעבדות בע"מ         

Address: Rishonim 207, Bene Atarot, 60991, Israel כתובת : ראשונים 207, בני עטרות, 60991, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pyernik Patent Attorneys

Address: Beit Etzion, 91 Herzl Street, P.O.B. 10012, 
Beer Sheva, 8400101, Israel

שם: פיירניק  עריכת פטנטים 

כתובת : בית עציון, רח' הרצל 91, ת.ד. 10012, באר שבע, 
8400101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

cosmetics; ethereal oils / essential oils; extracts of 
flowers [perfumes]; lotions for cosmetic purposes; 
skin whitening creams / cream for whitening the skin; 
sunscreen preparations; beauty masks; cleansing 
milk for toilet purposes; cosmetic kits; cosmetic 
creams; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic products.

קוסמטיקה; שמנים אתריים; תמציות פרחים (בשמים); 
תחליבים למטרות קוסמטיות; קרמים להלבנת העור; תכשירים 
מסנני קרינה; מסכות יופי; חלב פנים למטרות רחצה; ערכות 
קוסמטיות; קרמים קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים לטיפול 

בעור; תכשירים קוסמטיים למטרות הרזייה; מוצרים קוסמטיים.
                                                                                     
                                                                                    

                                                      

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical Products for aesthetic treatment, 
cosmetic treatment and skin treatment. 

מוצרים פרמצבטיים לטיפול אסתטי, טיפול קוסמטי וטיפול 
בעור.                                                                

Class: 10 סוג: 10

Surgical Instruments; apparatus for cosmetic use; 
products for medical or pharmaceutical use, intended 
to be injected into the skin; dermic implant for 
medical use, intended for the filling of the wrinkles or 
the increase volume.

כלים כירורגיים; התקן לשימוש קוסמטי; מוצרים לשימוש רפואי 
או פרמצבטי, המיועדים להזרקה תוך עורית; 

שתל עורי לשימוש רפואי, המיועד למילוי קמטים או להגברת 
נפח.

                                                                                     
                                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 70530/06/2016



מבריקל הפלא

Trade Mark No. 284676 מספר סימן

Application Date 24/04/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ALBAGINO LTD. שם: אלבגינו שיווק וסחר בע"מ

Address: Hashaked 25, Modi'in I.a., Israel כתובת : השקד 25, פארק חמן, א.ת. חבל מודיעין, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

Address: 23 Yehouda HaLevi St. Discount Bldg., 19th 
Floor, P.O.B. 29765, Tel Aviv, 6129701, Israel

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

כתובת : רח' יהודה הלוי 23 בנין דיסקונט, קומה 19, ת.ד. 
29765, תל אביב, 6129701, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

cleaning sponges ספוגים לניקוי       

כ"ד סיון תשע"ו - 70630/06/2016



Trade Mark No. 284684 מספר סימן

Application Date 25/04/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; face, 
hair and body lotions; bath foam; shampoos; hair 
conditioners; creams; gels for the hair, the body and 
for bathing; milks; moisturizers; toilet powders; 
toiletries; aftershaves; make-up preparations; 
preparations for solar radiation protection; 
deodorants for personal use; preparations for the 
treatment and care of the face and the body; 
dentifrices; cleaning, bleaching, polishing, scouring 
and abrasive preparations; softeners for laundry, 
bleaching preparations and other substances 
for laundry use; detergents; all included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים 
לפנים, לגוף ולשיער; קצף אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; 
ג׳לים לשיער, לגוף ולרחצה; תחליבים; תכשירי לחות; אבקות 
טואלטיקה; תכשירי טואלטיקה; תכשירי אפטר-שייב; תכשירי 
איפור; תכשירים להגנה בפני קרינת השמש; דאודורנטים 

לשימוש אישי; מוצרים לטיפול וטיפוח של הפנים והגוף: משחות 
שיניים; תכשירים לניקוי, הלבנה, הברשה, מירוק ושפשוף; 
מרככי כביסה, תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים 

לכביסה; דטרגנטים; כולם כלולים בסוג 3..                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 16 סוג: 16

Toilet paper; towels of paper; plastic bags; garbage 
bags; plastic film for wrapping; plastic materials for 
packaging; paper and cardboard products; printed 
matter; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); all included in class 16.

נייר טואלט; מגבות נייר; שקיות אשפה; שקיות ניילון; סרטי 
פלסטיק לאריזה; חומרים פלסטיים לאריזה; מוצרי נייר וקרטון; 
דברי דפוס; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; צרכי 
משרד) למעט רהיטים(; חומרי לימוד והוראה )למעט התקנים(; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                                                                  

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers; 
abrasive pads; pads for cleaning dishes: sponges for 
household purposes; cloths for washing floors; rags 
for cleaning; towelettes for cleaning; combs and 
sponges; articles for cleaning purposes; steel wool; 
cleaning and scraping pads of metal for household 
purposes; brushes (except paintbrushes); 
brush¬making materials; glassware, porcelain and 
earthenware; all included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח; כריות קרצוף; כריות לניקוי כלים; 
ספוגים למטרות ביתיות; מטליות לניקוי רצפות; מטליות לניקוי; 
מגבוני ניקוי; מסרקות וספוגים; פריטים לצרכי ניקוי; צמר פלדה; 
כריות ניקוי וקרצוף ממתכת למטרות ביתיות; מברשות (למעט 
מכחולים); חומרים לעשיית מברשות; כלי זכוכית, חרסינה 

וחמר; הנכללים כולם בסוג 21 .                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ד סיון תשע"ו - 70730/06/2016



Ownersבעלים

Name: NEOPHARM LTD. שם: ניאופרם בע"מ

Address: 8 Hashiloach Street, Petach Tikvah, 49170, 
Israel

כתובת : רחוב השילוח 8, פתח תקווה, 49170, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

כ"ד סיון תשע"ו - 70830/06/2016



Trade Mark No. 284857 מספר סימן

Application Date 05/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yachad Physicians Consumer Club Ltd. שם: יחד מועדון צרכנים לרופאים בע"מ

Address: 35 Jabotinsky Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 35, רמת גן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baruch Avrahami

Address: 9 Leonardo de vinci st., TEL AVIV - YAFO
, 6473313, Israel

שם: ברוך אברהמי

כתובת : לאונרדו דה וינצ'י 9, תל אביב, 6473313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Activities and consumers agreements for members of 
the consumer club; all included in class 35.

פעולות והסדרים צרכניים עמיתי מועדון הצרכנות; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                           

כ"ד סיון תשע"ו - 70930/06/2016



שנגלגל?

Trade Mark No. 284980 מספר סימן

Application Date 11/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jasmine Ronel שם: יסמין רונאל

Address: Hisin 20, Tel Aviv - Yafo
, 64284, Israel

כתובת : חיסין 20, תל אביב, 64284, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaffa Dagan, Adv.

Address: 9 HaTsfira Street, Holon, 5832046, Israel

שם: יפה דגן עו"ד

כתובת : רח' הצפירה 9, חולון, 5832046, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Smokers' articles; smokers' articles of precious 
metal; smokers' articles, not of precious metal; 
pouches for tobacco and cigarette papers; cigarette 
cases of precious metal; cigarette cases, not of 
precious metal; tobacco tins; cigarette cases; cases 
for cigarettes and cigarette papers; all included in 
class 34.

אביזרי מעשנים; אביזרי מעשנים ממתכת יקרה; אביזרי 
מעשנים שאינם ממתכת יקרה; נרתיקי טבק ונייר להכנת 

סיגריות; נרתיקי סיגריות ממתכת יקרה; נרתיקי סיגריות שאינם 
ממתכת יקרה; קופסאות מתכת לטבק; קופסאות סיגריות; 

קופסאות טבק ונייר להכנת סיגריות; הנכללים כולם בסוג 34.   
                                                                                    

                                

כ"ד סיון תשע"ו - 71030/06/2016



סמסארה
SAMSARA

Trade Mark No. 285139 מספר סימן

Application Date 19/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mahajna Tareq שם: מחאג'נה טארק

Address: P.O.B. 1076, Um El Fahem, 30010, Israel כתובת : שכונת עין אבראהים, ת.ד. 1076, אום אל פאחם, 
30010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moneer Mhajna

Address: Albaten St., P.O.B. 532, UMM AL-FAHM, Israel

שם: מוניר מחאג'נה

כתובת : אלבאטן, ת.ד. 532, אום אל פאחם, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, for women  all included in class 25. הלבשה לנשים הנכללים  כולם בסוג 25.                         

כ"ד סיון תשע"ו - 71130/06/2016



Trade Mark No. 285213 מספר סימן

Application Date 24/05/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: white background- red edges-  below globe 
blue stripe then red stripe

הסימן מוגבל לצבעים רקע לבן   - שני פסים בצבע אדום 
בשוליים - שני פסים קטנים מתחת לכדור הראשון בצבע כחול 

והשני באדום הנראים בסימן.
earth/globe, inside it writen " M A'FIFI CEMENT 
GROUP " - two lines under it and two large red line at 
the sides

כדור הארץ רשום בתוכו ( מ.עפיפי סמנט גרופ ) שני פסים 
מתחת לכדור ושני פסים גדולים בצדדים

Ownersבעלים

Name: M. AFIFI LTD שם: מ.עפיפי בע"מ

Address: 7009, P.O.B. 10681, Nazareth, 1652255, Israel כתובת : 7009, ת.ד. 10681, נצרת, 1652255, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: KHALILIEH and  BESHARA ADV

Address: iksal- awad afifi building, P.O.B. 50031, 
Nazareth, 16000, Israel

שם:  ח'ליליה את בשארה ושות', עו"ד

כתובת : איכסאל - בניין עואד עפיפי, ת.ד. 50031, נצרת, 
16000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Cement is used for gluing of solid building materials; 
all included in class 19.

מלט המשמש להדבקה של חומרי בנייה מוצקים; הנכללים כולם 
בסוג 19.                                       

כ"ד סיון תשע"ו - 71230/06/2016



Trade Mark No. 285229 מספר סימן

Application Date 25/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BIOPUREMAX (2015) LTD. שם: ביופיורמקס (2015) בע"מ

Address: HaSadnaot 4, P.O.B. 12644, Herzliyya, Israel כתובת : הסדנאות 4, ת.ד. 12644, הרצליה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaffa Dagan, Adv.

Address: 9 HaTsfira Street, Holon, 5832046, Israel

שם: יפה דגן עו"ד

כתובת : רח' הצפירה 9, חולון, 5832046, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Pretreatment water systems, based on electrolytic 
scale precipitation and UV destruction of free 
chlorine, for use as part of water treatment and 
purification systems, for production of purified water 
(PW), water for injection (WFI), highly purified water 
(HPW); all included in class 11.

מערכות לטיפול מקדים למים, המבוססות על שיקוע 
 ,UV אלקטרוליטי של אבנית ופירוק כלור חופשי בעזרת קרינת
לשימוש כחלק ממערכות לטיפול וטיהור של מים, לייצור של 
מים מטוהרים, מים להזרקה ומים מטוהרים ברמה גבוהה; 

הנכללים כולם בסוג 11.                                                     
                                                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 71330/06/2016



Trade Mark No. 285311 מספר סימן

Application Date 25/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Media Zon Ltd. שם: מדיה זון בע"מ

Address: Mesgav 17 St., Carmiel, Israel כתובת : משגב 17, כרמיאל, 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: 35 סוג: 35

Advertising. פרסומות.         

כ"ד סיון תשע"ו - 71430/06/2016



50X

Trade Mark No. 285349 מספר סימן

Application Date 31/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STREET50 LTD. שם: סטריט50 בע"מ

Address: 5 Tuval street., Tel Aviv - Yafo
, 6789717, Israel

כתובת : תובל 5, תל אביב, 6789717, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes, Amir & Co., Adv.

Address: 5 Tuval st., Tel Aviv, 6789717, Israel

שם: נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עו"ד

כתובת : תובל 5, תל אביב, 6789717, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Securities trading and investing services for others 
provided via the Internet; financial investment 
services in the fields of securities, mutual funds and 
portfolio management; providing information relating 
to the trading of foreign market securities futures; 
completion of financial transactions for stocks, bonds, 
securities and equities for others; financial advisory 
services relating to securities, derivatives and other 
financial products; trusteeship of money, securities, 
personal property and land; management of 
portfolios of transferable securities; foreign exchange 
transactions; financial investment management; 
investment portfolio management.

שרותי סחר והשקעה של ניירות ערך עבור אחרים המתבצעים 
דרך האינטרנט; שירותי השקעות פיננסיות בתחומי ניירות ערך, 
קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות; מתן מידע לגבי מסחר 
בחוזים עתידים של ניירות ערך בשווקים זרים; השלמת 

עיסקאות פיננסיות של מניות, אגרות חוב, ניירות ערך עבור 
אחרים; שירותי ייעוץ פיננסי בתחום ניירות ערך, נגזרות 

ומוצרים פיננססיים אחרים; ניהול בנאמנות על כסף, ניירות 
ערך, רכוש וקרקעות אישיים; ניהול תיקי השקעות ניירות ערך 

הניתנים להעברה; עסקאות מטבע חוץ; ניהול השקעות 
פיננסיות; ניהול תיקי השקעות.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ד סיון תשע"ו - 71530/06/2016



FLEXNET

Trade Mark No. 285357 מספר סימן

Application Date 01/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Netafim Ltd. שם: נטפים  בע"מ

Address: 10 Derech Hashalom, Tel Aviv, 67892, Israel כתובת : דרך השלום 10, תל אביב, 67892, 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: 17 סוג: 17

Flexible pipes for use in irrigation and portable water 
applications; Irrigation hoses; tubes and pipes (not of 
metal) for irrigation purposes; dripper lines for 
irrigation; plastic conduit for irrigation; parts and 
fittings for all the aforementioned goods.

צינורות גמישים לשימוש בהשקיה ויישומי מים ניידים; זרנוקי 
השקיה; גלילים וצינורות (שאינם ממתכת) למטרות השקיה; קווי 
טפטפות להשקיה; מוביל פלסטי להשקיה; חלקים ואביזרים לכל 
הסחורות המוזכרות לעיל.                                                   
                                                                                    

      

כ"ד סיון תשע"ו - 71630/06/2016



Trade Mark No. 285372 מספר סימן

Application Date 02/06/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pizza Hut International, LLC

Address: 7100 Corporate Drive, Plano, Texas, 75024, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pizza; pizza sauces; pizza pie crusts; pizza dough; 
flour and preparations made from cereals, pastry and 
confectionery; vinegar; salt, pepper, salad dressings, 
condiments, sauces, spices and seasonings; rolls, 
biscuits, breads, cakes, rice; All included in Class 30.

פיצה; רטבים לפיצה; תחתיות לבצק פיצה; בצק פיצה; קמחים 
ומוצרים העשויים מדגנים, מוצרי מאפה וממתקים; חומץ; מלח, 
פלפל, רטבים לסלט, תבלינים, רטבים, צמחי תבלין ומוצרי 
תבלון;לחמניות, עוגיות, לחמים, עוגות, אורז; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                        

              

כ"ד סיון תשע"ו - 71730/06/2016



Trade Mark No. 285377 מספר סימן

Application Date 02/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ALBAGINO LTD. שם: אלבגינו שיווק וסחר בע"מ

Address: Hashaked 25, Modi'in I.a., Israel כתובת : השקד 25, פארק חמן, א.ת. חבל מודיעין, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

Address: 23 Yehouda HaLevi St. Discount Bldg., 19th 
Floor, P.O.B. 29765, Tel Aviv, 6129701, Israel

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

כתובת : רח' יהודה הלוי 23 בנין דיסקונט, קומה 19, ת.ד. 
29765, תל אביב, 6129701, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

cleaning sponges ספוגים לניקוי       

כ"ד סיון תשע"ו - 71830/06/2016



קאנה

Trade Mark No. 285452 מספר סימן

Application Date 05/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Y.M. Direct Import LTD שם: י.מ. יבוא ישיר בע"מ

Address: 1 Eliyahu Shamir, Mishmar HaShiva, Israel כתובת : אליהו שמיר 1, משמר השבעה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 15 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 15, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Smoking and vaporization products used for the 
consumption of cannabis. 

מוצרי עישון ואידוי נלווים המשמשים לצריכת קנאביס.              
                                  

כ"ד סיון תשע"ו - 71930/06/2016



Trade Mark No. 285467 מספר סימן

Application Date 01/06/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and mobile application 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.

תוכנת מחשב ותוכנת אפליקציה לניידים לאספקת גישה, 
חיפוש, תצוגה ושיתוף מידע גאוגרפי, מידע אודות מסעות, 
מפות גיאוגרפיות ותמונות של מפות ומיקומים ממופים 

אינטראקטיביים ושאינם אינטראקטיביים.                               
                                                                                    

  

Class: 39 סוג: 39

Providing a website for interactive and non-
interactive geographic information, travel information, 
geographic maps and images of maps and mapped 
locations.

אספקת אתר מקוון למידע גאוגרפי, מידע אודות מסעות, מפות 
גיאוגרפיות ותמונות של מפות ומיקומים ממופים 

אינטראקטיביים ושאינם אינטראקטיביים.                               
                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86272314 ארה"ב, 05/05/2014, מספר 86272314

Class: 9 סוג: 9

Class: 39 סוג: 39

כ"ד סיון תשע"ו - 72030/06/2016



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color(s) yellow and brown is/are claimed 
as a feature of the mark.

הסימן מוגבל לצבעים הסימן מוגבל לצבעים הצבע(ים) הם צהוב 
וחום. הנראים בסימן.

This national mark was filed according to article 56M 
of the Ordinance – Transformation of international 
registration whose number in Israel is 272189 for 
some of the goods.

סימן לאומי זה הוגש לפי סעיף 56יג לפקודה – המרה של סימן 
בינלאומי שמספרו בישראל 272189 עבור חלק מהטובין.

 Owners

Name: Google Inc.

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

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

כ"ד סיון תשע"ו - 72130/06/2016



VENUS

Trade Mark No. 285499 מספר סימן

Application Date 07/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Allphone LTD שם: אול פון בע"מ

Address: herzel 36, Tel Aviv - Yafo, 6609206, Israel כתובת : הרצל 36, תל אביב, 6609206, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gershoni & Co., Adv.

Address: 1 Shoham Street, Ramat Gan, 52520001, 
Israel

שם: גרשוני ושות', עו"ד

כתובת : רח' שוהם 1, רמת גן, 52520001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Headphones; Telephone headsets; Wireless 
headsets for use with cellular phones; Headsets for 
telephones; Headsets for cellular phones; Universal 
serial bus [USB] cables; Feeder cables; Power 
cables; USB cables for cellular phones; Covers for 
smartphones; Covers for cellular phones; Protective 
covers for smartphones; Battery chargers for cellular 
phones; Cellular phone battery chargers for use in 
vehicles; Battery chargers for use with telephones; 
Cellular phone covers made of cloth or textile 
materials; Cellular phone cases made of leather or 
imitations of leather; Cases for telephones; Cases 
adapted for cellular phones; Leather cases for 
cellular phones; all included in class 9.

אוזניות; אוזניות לטלפון; אוזניות אלחוטיות לשימוש עם 
טלפונים ניידים; אוזניות לטלפונים; אוזניות לטלפונים ניידים; 

כבלי אפיק טורי אוניברסלי (יו.אס.בי); כבלי הזנה; כבלי חשמל; 
כבלי יו. אס. בי. לטלפונים ניידים; כיסויים לטלפונים חכמים; 
כיסויים לטלפונים ניידים; כיסויי מגן לטלפונים חכמים; מטעני 
סוללות לטלפונים ניידים; מטעני סוללות לטלפונים ניידים 

לשימוש בכלי רכב; מטעני סוללות לשימוש בטלפונים; נרתיקי 
טלפונים ניידים העשויים מבד או ממוצרי טקסטיל; נרתיקי 
טלפונים ניידים העשויים מעור או מחיקויי עור; נרתיקים 

לטלפונים; נרתיקים שהותאמו לנשיאת טלפונים ניידים; נרתיקי 
עור לטלפונים ניידים; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                

כ"ד סיון תשע"ו - 72230/06/2016



Trade Mark No. 285522 מספר סימן

Application Date 09/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I. Gil Carmel Agencies and Distribution Ltd. שם: אי. גיל כרמל סוכנויות והפצה בע"מ

Address: 9 Motskin St., P.O.B. 2025, Tirat Hacarmel, 
39026, Israel

כתובת : רח' מוצקין 9, ת.ד. 2025, טירת הכרמל, 39026, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Pipes for kitchen and bath faucets; bathroom shower 
systems for bathrooms; toilet flushing systems.

צינורות לברזי מטבח ואמבטיה; מערכות רחצה למקלחת לחדרי 
אמבטיה; מערכות שטיפה לשירותים.                                 

כ"ד סיון תשע"ו - 72330/06/2016



RAZOR SHARK

Trade Mark No. 285535 מספר סימן

Application Date 09/06/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

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

Ownersבעלים

Name: Tomer Golan שם: תומר גולן

Address: Kibbutz Rohama, Ruhama, 79180, Israel כתובת : קיבוץ רוחמה, רוחמה, 79180, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Perel Adv.

Address: P.O.B. 6181, Hertzelia, 4616002, Israel

שם: פרל  עורכי דין

כתובת : ת.ד. 6181, הרצליה, 4616002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations and lotions for razor knives; 
preparations for stropping razor knives; all included in 
class 3. 

תכשירי ותחליבי ניקוי ,צחצוח ,מריקה ושפשוף לסכיני גילוח; 
תכשירים להשחזת סכיני גילוח; הנכללים כולם בסוג 3.            
                                                                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 72430/06/2016



Trade Mark No. 285536 מספר סימן

Application Date 09/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lachma (2001) Ltd. שם: לחמא (2001) בע"מ

Address: 15 Moshe Beker St., Rishon Le'Zion, 75359, 
Israel

כתובת : משה בקר 15, ראשון לציון, 75359, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Dough including refrigerated dough; bread; ready 
and refrigerated pastries; sandwiches; all included in 
Class 30.

בצק לרבות בצק קפוא; לחמים; דברי מאפה מוכנים וקפואים; 
כריכים; הנכללים כולם בסוג 30.                                         

                      

כ"ד סיון תשע"ו - 72530/06/2016



iguaz.io

Trade Mark No. 285537 מספר סימן

Application Date 09/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IGUAZIO SYSTEMS LTD. שם: איגואזיו סיסטמס בע"מ

Address: 18 Shenkar St., Herzliyya, 4672517, Israel כתובת : שנקר 18, הרצליה, 4672517, ישראל

חברה פרטית

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

Computer software for storage, conversion, 
processing and analyzing data and files; computer 
software for virtualized data services; computer 
hardware for storage of data and files; all included in 
class 9

תוכנת מחשב לאחסון, המרה, עיבוד וניתוח מידע וקבצים; 
תוכנת מחשב לשירותי וירטואליזציה של מידע; חומרת מחשב 
לאחסון מידע וקבצים; הנכללים כולם בסוג 9                          
                                                                                    

                  

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable software for 
storage, conversion, processing and analyzing data 
and files; Providing on-line non-downloadable 
software for virtualized data services; research and 
development of computer software and hardware; all 
included in class 42

מתן תוכנת מחשב מקוונת שאינה ניתנת להורדה לאחסון, 
המרה, עיבוד וניתוח מידע וקבצים; מתן תוכנת מחשב מקוונת 
שאינה ניתנת להורדה לשירותי וירטואליזציה של מידע; מחקר 
ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42       
                                                                                    

                                    

כ"ד סיון תשע"ו - 72630/06/2016



V3IO

Trade Mark No. 285538 מספר סימן

Application Date 09/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: IGUAZIO SYSTEMS LTD. שם: איגואזיו סיסטמס בע"מ

Address: 18 Shenkar St., Herzliyya, 4672517, Israel כתובת : שנקר 18, הרצליה, 4672517, ישראל

חברה פרטית

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

Computer software for storage, conversion, 
processing and analyzing data and files; computer 
software for virtualized data services; computer 
hardware for storage of data and files; all included in 
class 9

תוכנת מחשב לאחסון, המרה, עיבוד וניתוח מידע וקבצים; 
תוכנת מחשב לשירותי וירטואליזציה של מידע; חומרת מחשב 
לאחסון מידע וקבצים; הנכללים כולם בסוג 9                         
                                                                                    

                  

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable software for 
storage, conversion, processing and analyzing data 
and files; Providing on-line non-downloadable 
software for virtualized data services; all included in 
class 42 

מתן תוכנת מחשב מקוונת שאינה ניתנת להורדה לאחסון, 
המרה, עיבוד וניתוח מידע וקבצים; מתן תוכנת מחשב מקוונת 

שאינה ניתנת להורדה לשירותי וירטואליזציה של מידע; 
הנכללים כולם בסוג 42                                                     

                      

כ"ד סיון תשע"ו - 72730/06/2016



Trade Mark No. 285606 מספר סימן

Application Date 13/06/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: red and green

הסימן מוגבל לצבעים אדום וירוק הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: May Market M.I Ltd. שם: מאי מרקט מ.י בע"מ

Address: 19 Haamal St., P.O.B. 278, Acco, Israel כתובת : רחוב העמל 19, ת.ד. 278, עכו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: aziz abu alnille

Address: P.O.B. 85, I'billin, 3001200, Israel

שם: עזיז אבו אלניל

כתובת : ת.ד. 85, אעבלין, 3001200, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

chestnut; all included in class 31. ערמונים; הנכללים כולם בסוג 31.           

כ"ד סיון תשע"ו - 72830/06/2016



Trade Mark No. 285608 מספר סימן

Application Date 13/06/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: red and green

הסימן מוגבל לצבעים ירוק ואדום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: May Market M.I Ltd. שם: מאי מרקט מ.י בע"מ

Address: 19 Haamal St., P.O.B. 278, Acco, Israel כתובת : רחוב העמל 19, ת.ד. 278, עכו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: aziz abu alnille

Address: P.O.B. 85, I'billin, 3001200, Israel

שם: עזיז אבו אלניל

כתובת : ת.ד. 85, אעבלין, 3001200, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

chestnut; all included in class 31. ערמונים; הנכללים כולם בסוג 31.           

כ"ד סיון תשע"ו - 72930/06/2016



Trade Mark No. 285609 מספר סימן

Application Date 13/06/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: red and green

הסימן מוגבל לצבעים אדום וירוק הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: May Market M.I Ltd. שם: מאי מרקט מ.י בע"מ

Address: 19 Haamal St., P.O.B. 278, Acco, Israel כתובת : רחוב העמל 19, ת.ד. 278, עכו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: aziz abu alnille

Address: P.O.B. 85, I'billin, 3001200, Israel

שם: עזיז אבו אלניל

כתובת : ת.ד. 85, אעבלין, 3001200, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

chestnut; all included in class 31. ערמונים; הנכללים כולם בסוג 31.           

כ"ד סיון תשע"ו - 73030/06/2016



SPEAKIZI

Trade Mark No. 285638 מספר סימן

Application Date 15/06/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

If the Hebrew version of the list of goods and 
services, or any part thereof, is unclear, ambiguous 
or incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות והשירותים, או חלק 
ממנו, אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם 

לנוסח באנגלית.

Ownersבעלים

Name: SPEAKIZI LTD שם: ספיקאיזי בע"מ

Address: 4 Ha-Nevi'im st., Tel Aviv - Yafo, 6435604, 
Israel

כתובת : הנביאים 4, תל אביב-יפו, 6435604, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar Liquornik Geva Leshem Tal, Law Offices,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online marketplace for consumers and content 
providers, including speakers, entertainers and 
talents; online platform for the booking, payment, 
reviews and messaging between consumers and 
service providers.

שוק מקוון לצרכנים וספקי תוכן, ביניהם דוברים, בדרנים 
ואמנים; פלטפורמה מקוונת להזמנה, תשלום, ביקורת והודעות 
בין צרכנים וספקי תוכן.                                                      
                                                                                    

                    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, including arrangement and 
organization of events featuring content providers.

שירותי בידור, ביניהם ארגון והפקת אירועים בהשתתפות ספקי 
תוכן.                                                                              

      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/05/2016, No. 015444491 האיחוד האירופי, 17/05/2016, מספר 015444491

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

כ"ד סיון תשע"ו - 73130/06/2016



הברקת שבך

Trade Mark No. 285662 מספר סימן

Application Date 16/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ronit Amsalem שם: רונית אמסלם

Address: P.O.B. 3159, Hadera, 3813101, Israel כתובת : ת.ד. 3159, חדרה, 3813101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Cosmetic services: cosmetic treatments.        שירותים קוסמטיקאים: טיפולים קוסמטיים

כ"ד סיון תשע"ו - 73230/06/2016



Trade Mark No. 285666 מספר סימן

Application Date 16/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nir ifrach שם: ניר יפרח

Address: Harav Nissim 8, Ashdod, Israel כתובת : הרב ניסים 8, אשדוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaniv Kehat, Adv.

Address: Beit Gibor Sport, 7 Menachem Begin Street, 
Ramat Gan, 5252102, Israel

שם: יניב קהת, עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט,דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 5252102, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; all included in 
class 45.

שירותים של רשת חברתית מקוונת; הנכללים כולם בסוג 45.   
                

כ"ד סיון תשע"ו - 73330/06/2016



Trade Mark No. 285879 מספר סימן

Application Date 23/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rami Kamel שם: רמי כאמל

Address: Ben Ami 16 St., Akko, Israel כתובת : בן עמי 16, עכו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronen Oshri, ADV.

Address: 126 Yigeal Alom, TEL AVIV - YAFO, Israel

שם: רונן אושרי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון  126, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches; all included in 
class 34.

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.           
                  

כ"ד סיון תשע"ו - 73430/06/2016



.Journal" No")("יומן" מס' 10/2012

247693

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2015

285465

242450 244682 251116 255096 255097 255098 256439 256441 
256443 257587 257787 257914 258336 258554 258827 258828 
259603 259820 260313 260484 260664 260686 260764 260812 
261122 261379 261511 261552 261572 261656 261697 261770 
261791 261938 262108 262111 262121 262225 262415 262419 
262508 262595 262607 262650 262729 262785 262817 262948 
262957 263013 263014 263032 263103 263267 263360 263361 
263378 263379 263390 263418 263427 263478 263503 263560 
263563 263709 263722 263723 263767 263770 263804 264028 
264152 264162 264253 264255 264256 264287 264328 264333 
264340 264346 264380 264458 264476 264480 264493 264501 
264527 264545 264548 264572 264580 264595 264604 264666 
264675 264680 264697 264771 264808 264831 264838 264898 
264940 264973 265009 265021 265106 265118 265135 265196 
265201 265207 265218 265223 265251 265273 265282 265286 
265297 265355 265367 265405 265415 265437 265451 265459 
265477 265533 265553 265561 265585 265646 265680 265691 
265720 265722 265723 265744 265745 265746 265748 265749 
265758 265764 265766 265767 265797 265798 265799 265815 
265855 265875 265876 265884 265892 265911 265917 265920 
265921 265938 265962 265988 265998 266072 266091 266093 
266113 266114 266137 266141 266142 266143 266155 266156 
266242 266278 266294 266302 266308 266357 266374 266465 
266493 266494 266546 266554 266559 266562 266565 266578 
266586 266641 266655 266672 266673 266689 266700 266714 
266719 266720 266741 266786 266808 266868 266882 266901 
266905 266906 266973 266977 266996 267000 267068 267093 
267124 267138 267147 267181 267188 267194 267235 267236 
267243 267245 267246 267255 267263 267276 267281 267296 
267306 267308 267345 267367 267378 267381 267402 267417 
267424 267426 267429 267431 267439 267454 267459 267460 
267461 267470 267473 267475 267477 267499 267514 267543 
267553 267571 267632 267644 267648 267760 267838 267839 
267860 267922 267934 267952 267976 268009 268031 268107 
268193 268194 268195 268196 268260 268261 268265 268277 
268278 268279 268299 268448 268450 268460 268475 268483 
268493 268577 268578 268587 268591 268696 268697 268699 
268700 268707 268709 268710 268717 268721 268726 268747 
268749 268750 268751 268754 268758 268760 268765 268766 
268767 268770 268773 268774 268780 268796 268797 268799 
268801 268802 268803 268806 268807 268809 268838 268872 
268875 268883 268884 268888 268890 268891 268893 268894 
268895 268896 268898 268899 268900 268902 268927 268928 
268932 268963 268967 269000 269005 269010 269011 269012 
269013 269028 269043 269045 269046 269048 269064 269066 
269070 269073 269081 269082 269083 269084 269085 269086 
269087 269089 269103 269108 269112 269114 269116 269123 
269126 269127 269132 269135 269139 269140 269142 269146 
269149 269168 269169 269170 269172 269173 269174 269175 
269177 269178 269180 269183 269184 269185 269190 269191 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

כ"ד סיון תשע"ו - 73530/06/2016



.Journal" No")("יומן" מס' 02/2016

269192 269193 269198 269200 269207 269211 269212 269213 
269217 269218 269227 269228 269229 269230 269232 269236 
269237 269238 269239 269242 269243 269253 269256 269257 
269266 269267 269269 269270 269271 269272 269273 269275 
269276 269277 269278 269280 269281 269283 269284 269287 
269288 269289 269297 269298 269299 269300 269304 269305 
269306 269307 269310 269311 269316 269321 269322 269323 
269327 269328 269330 269331 269333 269335 269337 269339 
269343 269345 269346 269347 269348 269349 269350 269352 
269353 269357 269360 269367 269373 269374 269375 269381 
269391 269401 269410 269428 269430 269431 269433 269434 
269435 269436 269437 269441 269449 269450 269453 269462 
269463 269468 269469 269472 269473 269474 269475 269479 
269480 269482 269483 269484 269486 269487 269489 269491 
269492 269495 269496 269497 269498 269499 269500 269502 
269506 269511 269513 269517 269519 269520 269522 269524 
269525 269526 269527 269528 269529 269530 269532 269542 
269545 269554 269556 269557 269558 269560 269562 269576 
269577 269578 269579 269582 269583 269584 269585 269586 
269588 269589 269590 269591 269592 269594 269596 269597 
269598 269599 269600 269603 269604 269607 269608 269610 
269611 269612 269613 269616 269618 269619 269620 269621 
269623 269624 269625 269628 269630 269632 269635 269636 
269639 269640 269643 269644 269645 269647 269648 269649 
269650 269652 269654 269657 269658 269661 269662 269663 
269666 269669 269670 269674 269675 269676 269677 269678 
269681 269682 269683 269689 269692 269696 269700 269701 
269702 269703 269704 269705 269706 269707 269714 269734 
269742 269796 269809 269820 269822 269823 269825 269826 
269827 269828 269830 269831 269832 269833 269834 269836 
269837 269838 269839 269840 269841 269845 269851 269852 
269854 269856 269857 269858 269859 269867 269868 269870 
269871 269872 269875 269876 269878 269880 269881 269882 
269883 269884 269887 269888 269890 269893 269895 269897 
269898 269902 269905 269908 269910 269911 269912 269916 
269918 269920 269921 269925 269926 269927 269929 269932 
269939 269940 269942 269945 269947 269948 269949 269950 
269972 270068 270071 270075 270077 270079 270080 270081 
270082 270083 270085 270086 270091 270092 270094 270095 
270096 270097 270098 270099 270101 270102 270103 270105 
270106 270107 270109 270113 270114 270117 270118 270119 
270121 270125 270126 270127 270130 270131 270136 270140 
270143 270149 270150 270151 270152 270158 270160 270164 
270165 270168 270171 270174 270175 270210 270306 270546 
271157 271158 271412 271510 271678 271797 272245 272246 
272262 273371 273515 273516 273517 274295 274335 274449 
274580 274879 275078 275136 276864 277249 277674 277675 
278442 278572 279543 279828 280054 280397 280398 280605 
280656 281144 281870 282120 282130 282165 282324 282328 
282353 282370 282377 282394 282395 282566 282567 282580 

282814 282831 283056 285117

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

כ"ד סיון תשע"ו - 73630/06/2016



257751

אריאל דובינסקי, עו"ד

מגדל אלקטרה, קומה 15, רח' יגאל אלון 98 ,   תל אביב

Ariel Dubinsky - Law Office

Global International Brands Ltd

גלובל מותגים בינלאומיים בע"מ

קדמה, ישראל

Electra Tower, 15 Floor, 98 Yigal Alon St ,   
Tel Aviv

262890

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Noga Ice Cream Limited Partnership

נגה גלידות שותפות מוגבלת

שוהם, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

247158

 , 

Samsonite Europe N.V.

B-9700 Oudenaarde, Belgium

 , 

237118 261741

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ת.ד. 2081 ,   הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Speculative Product Design, LLC,

San Mateo, California, 94402, U.S.A.

P.O.B. 2081 ,   Herzelia

כ"ד סיון תשע"ו - 73730/06/2016



256482 263440

 , 

Teekanne GmbH & Co. KG

40549 Düsseldorf, Germany

 , 

216223

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

THE OLD MAN AND THE SEA Y.A. LTD 

הזקן והים י.ע. בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B 2499 ,   Tel Aviv

204261 209726

ד"ר יצחק הס ושותפיו

בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35 ,   רמת גן

Dr. Yitzhak Hess & Partners

TRUMPF Huttinger GmbH + Co. KG

79111 Freiburg, Germany

Twin Tower 2, 35 Jabotinsky Street ,   Ramat 
Gan

101301 102377

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Crunch IP Holdings, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Corporation)

New York, New York 10011, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

כ"ד סיון תשע"ו - 73830/06/2016



101999

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

TRESMONTES  LUCCHETTI S.A.

Providencia, Santiago, Chile

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

104064

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

POLA ORBIS HOLDINGS INC.

Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

10580 31037 33937

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Unilever N.V.

3013 AL Rotterdam, Netherlands

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

109410 184136 184137 184138 184310 184312 184313 239300

גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

"אשדר 2000", קומה 1, דרך יגאל אלון 55 ,   תל 
אביב

Glusman & Co., Law Offices

O2 Worldwide Limited

London W1B 5AN, United Kingdom

"Ashdar 2000" Building, 1th floor, 55 Ygal 
Alon St , Tel Aviv

כ"ד סיון תשע"ו - 73930/06/2016



109847

מרק בדנר, עו"ד

ת.ד. 7110 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

CNIM 5 ; (Societe par actions simplifiee)

47600 NERAC, France

P.O.B. 7110 ,   Tel Aviv

111073

סורוקר-אגמון, עו"ד

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Ministry of Sound Licensing Limited

London SE1 6DP, United Kingdom

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

11889 57035 57036 122172 122173 122182 122183

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Zoetis Belgium, SA

Louvain-la-Neuve, B-1348, Belgium

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

121897

The Israel Experience Educational Services Ltd.

החוויה הישראלית שירותי תיירות חינוכית בע"מ

ירושלים, ישראל

 , 

כ"ד סיון תשע"ו - 74030/06/2016



123517 167852 167853 205348

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

GR SWISS JV, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Palm Desert, California 92260, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

12531

ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

ת.ד. 2189 ,   רחובות

Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

MUSIC Group IP Ltd.

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

P.O.B. 2189 ,   Rehovot

137441

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

4B COMPANY S.R.L.

63833 Montegiorgio (Fermo), Italy

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

137743

בן-עמי ושות', עו"פ

מנחם פלאוט 8 ,   רחובות

Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Steba Biotech SA

L-2613 Luxembourg, Luxembourg

Menachem Plaut 8 , Rehovot

כ"ד סיון תשע"ו - 74130/06/2016



142479

בן-עמי ושות', עו"פ

מנחם פלאוט 8 ,   רחובות

Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

CUETARA, S.L.

28590 VILLAREJO DE SALVANES, MADRID, Spain

Menachem Plaut 8 , Rehovot

147409

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

PINTI ESPANA S.A. 

Carrer Sabaters 4, , Spain

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

149415

VIZRT TECHNOLOGIES 2015 LTD.

ויז.אר.טי טכנולוגיות 2015 בע"מ 

שפיים, ישראל

 , 

159419 159420

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Great Beauty Holdings Limited

One Island South, Hong Kong

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ד סיון תשע"ו - 74230/06/2016



160572

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Thomas Cook Group PLC ; (England and Wales Public 
Limited Company)

200 Aldersgate London, EC1A 4HD, United Kingdom

10 Plaut St. , Rehovot

16496 17108 27347 29267 29943 47918 67342 67343 199167

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

The Chemours Company FC, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Wilmington, DE 19801, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

169241

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Novenco Marine & Oddshore A/S

4700 Naestved, Denmark

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

173388

גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

"אשדר 2000", קומה 1, דרך יגאל אלון 55 ,   תל 
אביב

Glusman & Co., Law Offices

House and Garden Inc. ; (Nevada Corporation)

ARCATA CA 95521, U.S.A.

"Ashdar 2000" Building, 1th floor, 55 Ygal 
Alon St , Tel Aviv

כ"ד סיון תשע"ו - 74330/06/2016



174936

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Chi Mei Corporation ; (Taiwan Corporation)

Tainan City, Taiwan, People's Republic of China

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

175034 189564

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Killah Investments SA

Luxembourg, Luxembourg

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

183878 183879 183880 183881 216014

ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

ת.ד. 2189 ,   רחובות

Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

UAB "MV GROUP Asset Management"

Vilnius, Lithuania

P.O.B. 2189 ,   Rehovot

190399

סורוקר-אגמון, עו"ד

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

SEA OF SPA LABS LTD.

סי אוף ספא מעבדות בע"מ

ערד, ישראל

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

כ"ד סיון תשע"ו - 74430/06/2016



192751 202552 202553

Moty Ben Artsi

מוטי בן ארצי

קרית מוצקין, ישראל

 , 

193133 193134

ד"ר יצחק הס ושותפיו

בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35 ,   רמת גן

Dr. Yitzhak Hess & Partners

GF Machining Solutions Management SA

CH-1217 Meyrin 1, Switzerland

Twin Tower 2, 35 Jabotinsky Street , Ramat 
Gan

19495 69893 129749

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Trinseo Europe GmbH

Horgen, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

195363

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED  ; A corporation 
organized and existing under the laws of HONG KONG 

11 SHING YIP STREET, KWUN TONG, KL, Hong Kong

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ד סיון תשע"ו - 74530/06/2016



196040 198520 207822 207823 209916 210016 211095

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Apollo Endosurgery, Inc. ; (Delaware Corporation)

Building One, Suite 300, U.S.A.

P.O.B 2499 ,   Tel Aviv

204439

Dafna Louise Management Company Ltd.

דפנה לואיז חברת ניהול בע"מ

תל אביב, ישראל

 , 

206408

גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

"אשדר 2000", קומה 1, דרך יגאל אלון 55 ,   תל 
אביב

Glusman & Co., Law Offices

Tri-Peek International Limited

Epping, Essex CM16 4HG, United Kingdom

"Ashdar 2000" Building, 1th floor, 55 Ygal 
Alon St , Tel Aviv

206905

ד"ר יצחק הס ושותפיו

בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35 ,   רמת גן

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Rail Power Systems GmbH

81373 Munchen, Germany

Twin Tower 2, 35 Jabotinsky Street , Ramat 
Gan

כ"ד סיון תשע"ו - 74630/06/2016



21113 21114

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Gabriel Performance Products, LLC ; (Ohio Limited 
Liability Company)

Ashtabula, OH 44004, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

212658 212659

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

General Electric Technology GmbH

5400 Baden, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

214816

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

ABG-Tretorn, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

New York, NY 10001, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

215134 215135 215136

גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

"אשדר 2000", קומה 1, דרך יגאל אלון 55 ,   תל 
אביב

Glusman & Co., Law Offices

Bounce IP Pty LTD 

New Sout Wales, Australia

"Ashdar 2000" Building, 1th floor, 55 Ygal 
Alon St , Tel Aviv

כ"ד סיון תשע"ו - 74730/06/2016



216801 216802

סורוקר-אגמון, עו"ד

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

MOELIS & COMPANY GROUP LP ; (Delaware Limited 
Partnership)

New York, New York 10022, U.S.A.

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

21709 41758 147242 147243 147244 147245 147246 147247 147248 147249 147250 
147251 147252 147253 147254 147256 147767 148801 148802 181850 181851 181852 

181853 195091

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

GE Healthcare Bioprocess R&D AB

Uppsala SE-75184, Sweden

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

218358

ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Merck Sharp & Dohme Corp. ; (New Jersey 
Corporation)

Whitehouse Station, New Jersey 08889, U.S.A.

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

218376

שניצר, גוטליב ושות', עו"ד

בית גיבור ספורט רחוב מנחם בגין 7 ,   רמת גן

Shnitzer, Gotlieb & Co., Advs.

DANEL (ADIR YEHOSHUA) LTD.

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

רמת גן, ישראל

Beit Giborei Sport 7 Menachem Begin St. , 
Ramat Gan

כ"ד סיון תשע"ו - 74830/06/2016



227998

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Versailles B.V.

1112 AX Diemen, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

230274 230275

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Mediabox Broadcasting International Ltd.

566 Chiswick  High Road, United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

233021

מאיר דהאן ושות', עו"ד

ת.ד. 174 ,   עדי

Meir Dahan & Co., Adv.

 Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu 
"Simferopolskyi vyno - koniachnyi zavod"

bud. 14 A, Ukraine

P.O.B. 174 ,   Mitspe Adi

234213 234214 241559 241560 241561

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Cirque du Soleil Canada Inc.

Montreal, Quebec H1Z 4M6, Canada

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

כ"ד סיון תשע"ו - 74930/06/2016



236358

VSA GmbH

81673 München, Germany

 , 

241482

Shanghai Baifeng Investment Co., Ltd. ; China 
Corporation

Yanan Central Road, Jingan District, People's Republic 
of China

 , 

249760

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

HP Hewlett Packard Group LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Houston, Texas 77070, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

250544 250559

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

f'Real! Foods, LLC ; (California Limited Liability 
Company)

Emeryville, California 94608, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ד סיון תשע"ו - 75030/06/2016



251951

AUSONIA S.R.L. ; Limited liability company Italy

I-35031 Abano Terme (PD), Italy

 , 

252173

JONOFUI S.r.l.

I-20121 MILANO, Italy

 , 

254615 254616

ד. מירקין ושות', עו"ד

מגדל סונול, דרך מנחם בגין 52   ,   תל אביב

D. Mirkin & Co., Advs.

KCI Licensing, Inc. ; (Delaware Corporation)

San Antonio, Texas, U.S.A.

Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road , Tel 
Aviv

262112

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

GC Brands LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Greenville, South Carolina 29615, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

כ"ד סיון תשע"ו - 75130/06/2016



263108

Stakhiva Lyubov Dmytrivna

m. Kryvyi Rig, Ukraine

 , 

269126

FAMA SOFAS, S.L. ; Sociedad Limitada Spain

Pol. Industrial Las Teresas, P.O. Box 41, Spain

 , 

269539

אפרים אברמזון ושות', עו"ד

בית הטיילת, רחוב ביתר 2  ,   ירושלים

Ephraim Abramson & Co., Adv.

Super Cofix Ltd.

סופר קופיקס בע"מ

כפר סבא, ישראל

Beit Hatayelet, 2 Beitar Street , Jerusalem

270893

שילון צוקרשטיין ושות' 

מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול ,   תל אביב

Shilon Zuckerstein & Co.

HARDWOOD PTE. LTD.

068899, Singapore

Azrieli Center 1, Round Tower , Tel Aviv

כ"ד סיון תשע"ו - 75230/06/2016



27209

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

TELMA  ; (Société Anonyme)

95310 SAINT OUEN L'AUMONE, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

44403 44404 56632

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

GCP Applied Technologies Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Massachusetts 02140, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

46192

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

AL Infinity LLC ; (Delaware Corporation)

New York, NY 10018, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

52483 157920 218212

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

MSA Technology, LLC ; (Pennsylvania Corporation)

Pennsylvania , U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ד סיון תשע"ו - 75330/06/2016



64660 64662 113641 113642

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Hobie Brands International, L.C. ; (Missouri Limited 
Liability Company)

Oceanside, CA 92056, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

67303 81478 81479 86189 94328

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

TILLOTTS PHARMA AG

CH-4310 Rheinfelden, Switzerland

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

67373 67374 67378

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Travelport International Operations Limited

10 Hurricane Way, Langley, , United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

69545 92986 93048 185070 94439 112447 185067 185068 185069 188500 188667 197867 
202714 209907 224732

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Novartis Pharma AG

4056 Basel, Switzerland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

כ"ד סיון תשע"ו - 75430/06/2016



72988

משה גולדברג, עו"ד

רחוב פלאוט 10 פארק רבין ,   רחובות

Moshe Goldberg, Adv.

Subway IP Inc. ; (Delaware Corporation)

Miami Springs, FL 33166, U.S.A.

10 Plaut Street Rabin Park , Rehovot

78413 175035 196309

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Energie Investments SA

Luxemburg, Luxembourg

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

79352

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Aptalis Pharma SAS

78550 Houdan, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

79732 109573 173269 174900 189847 189848 189849 189850 189851 189852 189853 
195890 225316 232573

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Miss Sixty Investments SA

Luxembourg, Luxembourg

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

כ"ד סיון תשע"ו - 75530/06/2016



81001 89589 93878 93992 93993 93994 94598 94677 94678 94679

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Home Depot International, Inc. ; (Delaware Corporation)

Atlanta GA, 30339, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

88456

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ת.ד. 2081 ,   הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

B.Braun Avitum AG

34212 Melsungen, Germany

P.O.B. 2081 ,   Herzelia

88869

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

The Coca-Cola Company ; (Delaware Corporation)

Atlanta, Georgia  30313, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

90315

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Murphy&Nye Investments SA

Luxembourg, Luxembourg

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

כ"ד סיון תשע"ו - 75630/06/2016



90406

בן-עמי ושות', עו"פ

מנחם פלאוט 8 ,   רחובות

Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

CONTER S.R.L

26855 Lodi Vecchio , Italy

Menachem Plaut 8 , Rehovot

97461

מרק בדנר, עו"ד

ת.ד. 7110 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Miller Brewing International, Inc. ; (Wisconsin 
Corporation)

Milwaukee, Wisconsin 53208, U.S.A.

P.O.B. 7110 ,   Tel Aviv

97491

סורוקר-אגמון, עו"ד

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Rock-it Cargo USA LLC  ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Los Angeles, California 90045, U.S.A.

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

976 49407 53598 69417 90235 118242 118243 119345 119346 119572 130111 132502 
143043 148188 148189 174989 174990 189595 194364 201772 201773 220934 222101 

222102 222354 224779 224803 259918 267998 269185

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Energizer Brands, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

St. Louis, Missouri 63141, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ד סיון תשע"ו - 75730/06/2016



98053 98054

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

The Dow Chemical Company ; (Delaware Corporation)

Midland, Michigan, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

98710

סורוקר-אגמון, עו"ד

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

INFOR (US), INC. ; (Delaware Corporation)

Alpharetta GA 30004, U.S.A.

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

98738

Gilad Chaim

גלעד חיים

ראשון לציון, ישראל

 , 

שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

218368

בית אקשטיין בע"מ ; חברה פרטית

EKSTEIN HOUSE LTD

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

כ"ד סיון תשע"ו - 75830/06/2016



101600

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Thomson S.A.

102505 102506

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

NYNAS AB (PUBL)

104218 119165 138171 154057

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Hanwha Techwin Co., Ltd.

121300 121301 157870

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Lucky Brand Dungarees, LLC ; (Delaware Limited Liability Corporation)

13978 126455

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Celanese Sales Germany GmbH

כ"ד סיון תשע"ו - 75930/06/2016



151583 151584 151585 151586 151587 151588 151589 151590 
151591 151592 151593

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ENGIE

16621 85081

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE

182179

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Private Joint Stock Company "Artemovsk Winery"

187791 187792

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Alliance Tire Americas, Inc. ; (Delaware Corporation)

189476

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MORANDO S.p.A. ; (company number 03614850729)

כ"ד סיון תשע"ו - 76030/06/2016



194891 194892

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

d&b audiotechnik GmbH

19495 69893 129749

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Trinseo Europe GmbH

195956 195957 195958 199107

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A.

196050 196051 207460 207461 218026 220340 222537 222538 
222540 222541 222542 222543 222544

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BlackBerry Limited

197703 197704 197705 197706

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

FRANCE MEDIAS MONDE ; (Societe Anonyme)

כ"ד סיון תשע"ו - 76130/06/2016



211652 211653 211654 211655 211656 213956 213957 213958 
214371 214372 214373

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Discovery Limited

216801 216802

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Moelis Asset Management LP ; (Delaware Limited Partnership)

222539

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BlackBerry Limited

231710

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Allergika Pharma GmbH

234171 256096

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Acino International AG

כ"ד סיון תשע"ו - 76230/06/2016



242859

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ORIENTIS GOURMET

243227

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Société Jas Hennessy & Co. ; (FRANCE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE)

244270 246190 246607

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BIOSE ; (France Société anonyme)

256353 256354

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BlackBerry Limited

259607 259608 259610

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE

כ"ד סיון תשע"ו - 76330/06/2016



266733

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Société Jas Hennessy & Co. ; (FRANCE Société en commandite simple)

268561

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Jacobs Douwe Egberts GB LTD

268861

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Obschestvo ogranichennoy otvetstvennostyu "Pervoe reshenie" ; (Russian Federation 
Limited liability company)

271069

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PHARMACROS AD ; (Bulgary Public Limited Company)

27209

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TELMA  ; (Société Anonyme)

כ"ד סיון תשע"ו - 76430/06/2016



32937

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VDM Metals GmbH

33686 128147

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

IDILIA FOODS S.L.

43492 138843 140299 202321 202322 213059 213060

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

50786 115225 136567

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Beam Suntory UK Limited

51697 194156

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

CANSON ; (Societe par actions simplifiee)

כ"ד סיון תשע"ו - 76530/06/2016



80533 80534

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Samyang Holdings Corporation

90093 96756

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Conditorei Coppenrath & Wiese KG

91529

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GAPAVE 

92833

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

WITTUR S.p.A.

98008

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ADECCO HOLDING FRANCE ; (Societe par actions simplifiee)

כ"ד סיון תשע"ו - 76630/06/2016



98636

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

AURORA KONRAD G. SCHULZ GmbH & Co .KG

98710

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

INFOR (US), INC. ; (Delaware Corporation)

99596 119932 119933

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Sergio Tacchini International SRL in Liquidazione

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

101301 102377

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

CRUNCH FITNESS INTERNATIONAL, INC. ; (Delaware Corporation)

13978 126455

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Celanese Sales Germany GmbH

כ"ד סיון תשע"ו - 76730/06/2016



189476

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MORANDO S.p.A. ; (company number 03614850729)

197703 197704 197705 197706

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

FRANCE MEDIAS MONDE ; (Societe Anonyme)

221229 221535 221536

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Neoperl AG

261525

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

J & D Brush Co., LLC ; (Delaware Corporation)

37515 88415 88416 99660 99661 175315

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Mizkan America Inc. ; (Delaware Corporation)

כ"ד סיון תשע"ו - 76830/06/2016



52483 157920 218212

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY, LLC ; (Pennsylvania Limited Liability Company)

98710

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

INFOR (US), INC. ; (Delaware Corporation)

שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

189476

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MORANDO S.p.A. ; (company number 03614850729)

81001 89589 93878 94598

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HOMER TLC, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

93992 93993 93994 94677 94678 94679

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HOMER TLC, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

כ"ד סיון תשע"ו - 76930/06/2016



104218 119165 138171 154057

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1204, Changwon-daero, Seongsan-gu  
Changwon City, Kyungsangnam-Do , 
Democratic People's Republic of Korea

1127 1129 13135 13136 13138 21294 21666 21667 24937 25091 34241 34242 34243 35696 
35823 41072 41073 46153 46261 49646 49970 50058 53333 54506 58395 58396 60009 60071 
63349 69072 72386 72387 79792 81507 81508 84675 84676 84677 84678 84679 84680 91968 

100355 100356 100585 113828 113829 113832 122667 122668 126488 128647 129173 
130139 135127 135472 135473 136121 141316 144205 146325 148541 148542 150589 

151145 151474 158128 158903 162557 162560 164154 173213 13137 128355 197329 197330 
197952 137738 207792 210711 212214 220841 226495 226749 226750 226751 226752 
227269 228227 233236 233635 233934 234971 236230 236232 242407 243363 244315 

244627 246753 246754

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1132 W. Blackhawk Street  Chicago, Illinois , 
60642 , U.S.A.

13253

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7000 Boulevard East  Guttenberg, New 
Jersey 07093 , U.S.A.

16109 35483 39499

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1400 Atwater Drive  Malvern, Pennsylvania 
19355 , U.S.A.

200440 202906 202907 202908 202909 202910 202911 202912 202913 202914

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

  London , United Kingdom

20381 53699 53700 53701 74605 74747 98582 98583 98584

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

245 N. Beverly Drive  Beverly Hills, CA 90210 
, U.S.A.

כ"ד סיון תשע"ו - 77030/06/2016



213109 224951 224952 228495

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2390 Anselmo Drive  Corona, California 
92879 , U.S.A.

223712 237378

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7000 Boulevard East  Guttenberg, New 
Jersey 07093 , U.S.A.

233427

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 Hacharoshet Street  Or Yehuda , 6037597 30רח' החרושת 30  אור יהודה , 6037597 , ישראל
, Israel

234171 256096

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Thurgauerstrasse 36/38  Main Tower, CH-
8050 Zürich, Switzerland

238462

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Largo Caduti di El Alamein, 20  I-00173 
Roma , Italy

238629 238630

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

str. 123, d. Melechkino  Solnechnogorskiy r-n, 
RU-141554 Moscovskaya obl., Russian 
Federation

כ"ד סיון תשע"ו - 77130/06/2016



239210 240584 241424

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

29 Welbeck Street, First Floor  London W1G 
8DA , United Kingdom

240795

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

8333 Clairemont Mesa Blvd, Suite 205  San 
Diego CA 92111, U.S.A.

244550

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

191-193 Cleveland Street  REDFERN NSW 
2016, Australia

251937

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

45 Avenue Victor Hugo  bât 264 aile Nord 
4ème étage, F-93300 AUBERVILLIERS, 
France

267503

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

115 West 18th Street  New York NY 10011, 
U.S.A.

268496

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2340 E.Olympic Blvd, Unit C  Los Angeles, 
CA 90021 ,   , U.S.A.

כ"ד סיון תשע"ו - 77230/06/2016



271087

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Vicolo Della Fossa, Nr. 3  I-39100 Bolzano, 
Italy

27209

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

28, rue Paul Painleve  95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE , France

272632

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1 rue des Oliviers   F-94320 Thiais, France

27690 140494 140495 140496 140497 140498 140499 140500 140501 140502 27689

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1-105 Kanda Jinbocho  Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8101 , Japan

29186 70433 128771

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1 Churchill Place  London, E14 5HP , United 
Kingdom

32937

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Plettenberger Strasse 2  58791, Werdohl , 
Germany

כ"ד סיון תשע"ו - 77330/06/2016



52598 52599 57623 116110 191605 191606 191607 191608 191609 191610 193301 209775 
215766 215767 215768 215769 215770 215771 215772 215773 215774 215775 215776 
215777 215778 215779 215780 215781 215782 215783 215978 215979 219377 219381 
219382 219383 219384 219385 219386 219387 219388 219389 219390 219391 230597

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Piazza della Scala, 5  20121 Milan , Italy

98710

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

13560 Morris Road, Suite 4100  Alpharetta 
GA 30004 , U.S.A.

99423 99424 123187

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

80, Raffles Place  #26-01,UOB Plaza , 
048624 , Singapore

99595

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

490 McCarthy Boulevard  #100 Milpitas, 
California 95035 , U.S.A.

חידושים
RENEWALS

973 979 5393 12594 13065 13068 13101 13110 13135 13136 13137 13138 13144 
27384 27452 27468 27469 27471 27472 27476 27478 27479 27563 27578 27610 
27634 27640 27685 27689 27690 27702 27723 27799 27804 51460 52278 52353 
52407 52411 52416 52425 52445 52474 52475 52566 52593 52594 52598 52599 
52609 52637 52712 52713 52714 52715 52716 52738 52776 52806 52827 52906 
52929 96812 97461 97538 99018 99028 99029 99046 99067 99096 99099 99108 
99154 99161 99195 99196 99197 99198 99275 99279 99325 99367 99370 99372 
99373 99374 99423 99424 99435 99439 99470 99516 99578 99621 99625 99632 
99633 99685 99688 99690 99691 99695 99709 99710 99720 99723 99726 99742 
99744 99755 99760 99767 99785 99808 99857 99932 99933 99934 99935 99936 

99943 99967 99968 100031 100043 100055 100056 100073 100089 100123 
100151 100152 100188 100198 100199 100200 100201 100226 100268 100309 
100310 100311 100319 100331 100335 100336 100337 100338 100339 100340 
100414 100430 100431 100432 100436 100437 100439 100440 100445 100446 
100447 100450 100451 100466 100472 100514 100521 100585 100586 100623 
100628 100646 100649 100666 100669 100670 100671 100684 100685 100688 
100714 100722 100723 100794 100827 100868 100870 100871 100872 100909 
100910 100911 100920 100922 100923 100963 100964 100972 100973 100974 
100975 185795 186168 186228 186405 186447 186848 187758 189032 189163 
189164 189813 189821 190134 190135 190177 190245 190286 190287 190314 

כ"ד סיון תשע"ו - 77430/06/2016



190316 190317 190325 190488 190601 190603 190638 190645 190646 190647 
190712 190713 190715 190758 190759 190760 190763 190764 190781 190783 
190786 190790 190791 190815 190816 190817 190818 190852 190860 190863 
190909 190932 190943 190951 190987 190992 190993 191006 191072 191104 
191106 191108 191109 191138 191141 191190 191199 191223 191237 191240 
191243 191249 191251 191252 191262 191263 191285 191286 191287 191288 
191289 191312 191315 191318 191319 191320 191321 191355 191366 191380 
191381 191382 191383 191385 191402 191405 191408 191409 191410 191411 
191448 191451 191459 191464 191513 191523 191547 191548 191555 191556 
191560 191561 191563 191565 191566 191567 191603 191605 191606 191607 
191608 191609 191610 191645 191646 191647 191648 191667 191670 191671 
191718 191747 191748 191749 191773 191774 191775 191783 191800 191822 
191831 191832 191835 191847 191848 191865 191873 191886 191903 191912 
191913 191937 191945 191958 192045 192049 192062 192108 192118 192159 
192172 192184 192186 192187 192194 192217 192218 192219 192220 192221 
192222 192223 192224 192225 192226 192227 192228 192229 192230 192231 
192232 192233 192234 192235 192236 192237 192238 192239 192240 192241 
192242 192243 192244 192245 192246 192247 192248 192249 192269 192271 
192292 192293 192329 192342 192420 192432 192435 192443 192492 192493 
192500 192501 192502 192503 192504 192505 192514 192515 192562 192563 
192564 192565 192566 192567 192568 192569 192570 192571 192572 192573 
192574 192575 192576 192577 192578 192579 192580 192581 192582 192588 
192589 192590 192591 192592 192593 192594 192595 192596 192597 192598 
192599 192600 192601 192602 192603 192604 192605 192606 192607 192608 
192609 192610 192611 192612 192613 192614 192615 192616 192617 192618 
192619 192620 192621 192622 192623 192624 192625 192626 192627 192628 
192629 192630 192631 192632 192633 192634 192635 192636 192637 192638 
192639 192640 192641 192642 192643 192644 192645 192646 192647 192649 
192650 192651 192652 192653 192654 192655 192657 192658 192659 192660 
192661 192662 192663 192664 192665 192666 192667 192668 192669 192670 
192671 192672 192673 192674 192675 192676 192677 192678 192679 192680 
192681 192682 192683 192684 192685 192686 192687 192688 192689 192690 
192691 192692 192693 192694 192695 192696 192697 192698 192699 192700 
192701 192702 192703 192704 192705 192706 192707 192708 192709 192710 
192711 192712 192713 192714 192715 192716 192717 192718 192719 192720 
192721 192722 192743 192744 192745 192746 192776 192778 192779 192780 
192781 192782 192815 192828 192829 192922 192945 192954 192963 192964 
192965 192966 192969 192970 192971 192972 192980 192991 192999 193004 
193020 193023 193024 193027 193071 193086 193091 193096 193097 193098 
193100 193109 193130 193133 193134 193149 193150 193198 193203 193214 
193215 193218 193219 193220 193247 193248 193249 193250 193251 193252 
193253 193254 193301 193302 193333 193337 193347 193356 193522 193524 
193529 193541 193542 193561 193562 193568 193571 193575 193596 193598 
193642 193643 193658 193660 193668 193669 193670 193671 193673 193674 
193711 193712 193789 193790 193814 193815 193841 193848 193874 193875 
193890 193967 194011 236639 239396 241395 247926 248456 259037 260072 

265716

כ"ד סיון תשע"ו - 77530/06/2016



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

5369 5370 12928 12942 27400 27402 27426 27427 27448 27450 27460 27465 
52231 52257 52264 52269 52290 52294 52295 52296 52297 52304 52318 52325 
52335 52339 52352 52358 52359 52361 52380 52394 52397 98936 98946 98955 
98965 98973 98987 98993 98994 99006 99007 99008 99010 99015 99016 99017 
99020 99021 99024 99025 99026 99027 99031 99034 99037 99038 99042 99048 
99050 99051 99059 99063 99064 99075 99079 99082 99088 99089 99090 99091 
99092 99093 99094 99095 99104 99105 99106 99109 99110 99111 99112 99113 
99114 99115 99116 99117 99118 99119 99120 99123 99125 99132 99137 99141 
99149 99150 99151 99152 99169 99170 99173 99175 99178 99180 99184 99185 
99186 99187 99199 99200 99216 99262 99265 99266 99268 99271 99272 99273 
99274 99283 99284 99285 99289 99294 99295 99314 99320 99321 99323 99337 
99338 99343 99355 99356 99358 99359 99363 99369 99371 99375 99376 99377 

99380 99381 99390 99391 99396 99397 99402 99405 99408 186235 186238 
190565 190566 190567 190568 190569 190570 190571 190572 190573 190574 
190575 190576 190577 190579 190580 190582 190583 190585 190586 190588 
190589 190590 190591 190592 190593 190594 190625 190626 190627 190628 
190637 190648 190649 190650 190651 190652 190655 190656 190657 190658 
190667 190668 190669 190670 190671 190672 190730 190741 190746 190756 
190761 190762 190765 190766 190767 190768 190769 190770 190776 190777 
190778 190779 190780 190782 190784 190793 190794 190795 190796 190797 
190798 190799 190800 190801 190802 190803 190804 190805 190806 190807 
190808 190809 190822 190827 190831 190832 190833 190834 190835 190836 
190837 190838 190839 190840 190841 190842 190843 190844 190845 190846 
190847 190848 190849 190853 190854 190855 190856 190857 190858 190859 
190861 190862 190864 190865 190866 190879 190883 190884 190886 190887 
190888 190889 190890 190897 190900 190901 190908 190914 190915 190918 
190919 190920 190923 190924 190926 190929 190940 190944 190945 190946 
190947 190948 190949 190950 190955 190957 190958 190959 190960 190961 
190962 190963 190964 190967 190968 190969 190971 190973 190974 190975 
190976 190977 190978 190979 190981 190982 190983 190984 190985 190994 
190999 191000 191005 191009 191014 191015 191016 191017 191019 191021 
191022 191023 191024 191025 191026 191027 191028 191029 191030 191032 
191033 191034 191035 191036 191037 191038 191039 191041 191042 191043 
191045 191046 191047 191048 191050 191051 191054 191056 191057 191058 
191059 191060 191062 191063 191064 191065 191078 191079 191080 191081 
191082 191083 191085 191086 191087 191089 191091 191094 191095 191096 
191099 191100 191102 191103 191113 191114 191115 191117 191118 191119 
191120 191121 191122 191123 191124 191125 191127 191129 191130 191132 
191133 191134 191135 191136 191137 191139 191142 191143 191144 191145 
191146 191193 191194 191198 191203 191208 191210 191211 191212 191213 
191214 191215 191216 191217 191218 191226 191227 191228 191232 191233 
191234 191236 191246 191248 191250 191254 191255 191256 191257 191258 
191259 191260 191261 191264 191265 191266 191276 191277 191278 191282 
191284 191292 191293 191294 191295 191296 191300 191301 191302 191303 
191304 191305 191306 191308 191309 191310 191314 191316 191317 191324 
191326 191327 191328 191329 191330 191336 191337 191338 191339 191340 
191341 191356 191357 191358 191359 191361 191362 191363 191364 191367 
191368 191369 191370 191371 191372 191373 191374 191377 191378 191379 
191384 191388 191392 191393 191397 191407 191413 191415 191416 191417 
191418 191419 191420 191421 191422 191423 191424 191429 191430 191431 
191432 191433 191434 191435 191436 191437 191438 191439 191440 191454 
191455 191456 191457 191458 191460 191461 191462 191466 191467 191468 
191469 191514 191515 191518 191519 191520 191521 191522 191524 191526 

191527 191528 191529 192073 192185 192286 192287 192288 192289

כ"ד סיון תשע"ו - 77630/06/2016



נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

12511 12522 12540 12541 12542 12559 12561 26714 26731 26732 26743 26744 
26747 26762 26785 51250 51252 51256 51257 51270 51276 51289 51298 51324 
51333 51335 51336 51338 51340 51349 51350 51369 51378 95840 95846 95848 
95852 95853 95859 95860 95867 95871 95873 95884 95886 95887 95892 95893 
95894 95903 95904 95905 95906 95912 95913 95914 95915 95919 95920 95921 
95925 95926 95938 95939 95948 95954 95955 95956 95958 95971 95972 95977 
95979 95980 95985 95986 96002 96003 96018 96019 96020 96028 96029 96030 
96049 96061 96071 96072 96073 96074 96076 96082 96083 96084 96085 96086 
96087 96088 96089 96090 96091 96092 96093 96094 96095 96096 96097 96098 
96120 96129 96130 96140 96141 96142 96143 96147 96148 96149 96150 96151 
96164 96165 96166 96168 96169 96170 96172 96183 96184 96185 96186 96189 
96190 96191 96192 96220 96224 96244 96246 96247 96248 96249 96250 96264 

96281 96289 96293 96294 96313 96319 96320 96321 96322 96342 119035 
185554 185555 185556 185557 185558 185559 185562 185567 185569 185570 
185576 185577 185578 185579 185580 185581 185582 185586 185587 185588 
185589 185590 185591 185592 185593 185602 185644 185645 185646 185647 
185648 185649 185650 185651 185660 185661 185662 185663 185664 185666 
185667 185668 185669 185670 185671 185672 185680 185681 185684 185685 
185687 185691 185692 185698 185699 185700 185707 185708 185717 185725 
185727 185728 185729 185730 185731 185744 185746 185748 185763 185764 
185765 185766 185767 185770 185771 185772 185773 185777 185779 185780 
185781 185782 185783 185824 185825 185826 185827 185828 185829 185830 
185831 185834 185835 185837 185845 185847 185848 185851 185862 185864 
185866 185867 185868 185869 185870 185871 185872 185876 185877 185878 
185879 185881 185882 185883 185884 185885 185886 185887 185888 185889 
185890 185891 185892 185893 185894 185895 185898 185901 185905 185906 
185907 185908 185909 185910 185911 185912 185913 185915 185916 185924 
185925 185931 185932 185933 185938 185944 185945 185946 185947 185948 
185949 185960 185961 185962 185965 185966 185969 185970 185971 185972 
185973 185974 185975 185976 185978 185979 185980 185981 185983 185986 
185987 185988 185989 185990 185992 185998 186001 186002 186004 186005 
186006 186013 186016 186025 186033 186034 186035 186036 186040 186041 
186043 186046 186051 186054 186055 186056 186057 186058 186059 186061 
186062 186063 186064 186065 186066 186069 186073 186074 186075 186076 
186077 186078 186079 186082 186083 186087 186092 186093 186098 186103 
186104 186105 186110 186112 186113 186114 186117 186119 186120 186122 
186128 186129 186132 186133 186141 186142 186143 186144 186145 186146 
186147 186150 186151 186152 186153 186155 186157 186159 186160 186161 
186162 186163 186164 186175 186176 186177 186178 186179 186180 186181 
186182 186183 186184 186185 186192 186201 186202 186203 186204 186205 
186215 186216 186223 186226 186227 186231 186232 186233 186234 186235 
186236 186237 186238 186239 186240 186241 186242 186251 186252 186253 
186254 186255 186256 186257 186258 186259 186260 186263 186264 186268 
186269 186277 186278 186279 186280 186285 186286 186289 186290 186291 
186292 186293 186294 186295 186296 186298 186299 186313 186319 186382 
186386 186387 186406 186409 186410 186412 186413 186418 186419 187160 

242823 264519

כ"ד סיון תשע"ו - 77730/06/2016



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

116496

SCA Hygiene Products AB

262138

Diageo North America, Inc.

265755

Benbenishty Lilach

בנבנשתי לילך 

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

240323 240326 245256 246623 251691 254573 264203 264873 265430 266019

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

181382הרצל סעידיאן

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

139444

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 19

Building materials (non-metallic) excluding pipes 
and tubes; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not 
metal; all included in class 19.

סוג: 19

חומרי בניין (לא מתכתיים), למעט צינורות ואבובים; 
אספלט, זפת וביטומן; בניינים ניידים שאינם מתכתיים; 

מצבות שאינן ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19.
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234479

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computer software used to wirelessly transmit, 
deliver and receive, and to encode, decode, 
format and store, documents, data, text, and 
images for printing on a remote printer; computer 
software used to wirelessly transmit, deliver and 
receive, and to encode, decode, format and store, 
documents, data, text, and images for printing on 
a remote printer, sold as a component feature of 
computer printers; printers; computer hardware.

סוג: 9

239692

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
lymphomas, non-Hodgkins lymphomas, 
cutaneous T cell lymphomas, mycosis fungoides 
and s?zary syndrome, pigmentary disorders, 
autoimmune diseases, parapsoriasis diseases, 
histiocytic disorders.

סוג: 5

239693

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5

239695

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5

239698

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5
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239716

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5

239717

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5

239718

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5

239719

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5

239720

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5

239721

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5
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239723

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5

239724

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5

239728

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for pulmonary diseases and 
disorders.

סוג: 5

246340

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Wholesale and retail services, including via the 
Internet and teleshopping, in relation to jewelry, 
fashion jewelry, tie pins, tie clips, timepieces and 
chronometric instruments, leather and imitation 
leather and articles made from these materials 
(included in class 18), in particular purses, coin 
purses and pocket wallets (included in class 18), 
traveling bags and handbags, trunks and 
suitcases, clothing, footwear, headgear.

סוג: 35
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248279

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computers; computer hardware; computer 
networking hardware; computer peripheral 
devices; computer hardware and computer 
software for the reproduction, processing and 
streaming of audio, video and multimedia content; 
computer hardware and software for controlling 
the operation of audio and video devices and for 
viewing, searching and/or playing audio, video, 
images, and other multimedia content; computer 
software for downloading, transmitting, receiving, 
extracting, encoding, decoding, displaying, 
playing, storing, manipulating, reviewing, and 
organizing text, data, images, audio files, video 
files, electronic games, and digital media; 
computer software to enable users to program, 
distribute, transmit and receive audio, video, 
images, text and other multimedia content via 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computers and 
electronic devices connected to electronic 
communications networks; audio reproducing and 
transmitting apparatus; home theater systems 
comprising audio stereo speakers, audio and 
video receivers, and audio and video media 
players; stereo amplifier and audio speaker base 
stations; audio speakers; audio, video and digital 
media receivers; audio and video transmitters; 
audio, video, and digital audio and video mixers; 
amplifiers; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio players; digital video players; 
radios; television set top boxes.

סוג: 9

256319

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computer software; computer games; computer 
game software; downloadable software; all of the 
aforementioned in the field of games and gaming.

סוג: 9

256319

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; electronic games 
services, including provision of computer games 
on line or by means of a global computer network; 
providing interactive multi-player computer games 
via the internet and electronic communication 
networks; multimedia publishing of computer 
game software and video games software; 
providing on-line computer games; all of the 
aforementioned in the field of games and gaming.

סוג: 41
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257110

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Association services, namely, promoting the value 
of certification as a medical specialist and the 
interests of physicians certified as medical 
specialists in their particular field.

סוג: 35

257110

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Educational services, namely, providing 
educational programs for the testing and 
maintenance of certification of medical 
professionals and specialists; consulting services 
in the field of medical education.

סוג: 41

263326

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Vehicles, apparatus for locomotion by land, parts 
and fittings therefor with exclusion of tyres, treads 
for tyres, solid for vehicle wheels, treads for 
retreading tyres; tractors; loading vehicles; 
traction engines; clutches; gearboxes; tipping 
bodies for vehicles; semi-trailers; interchangeable 
containers for vehicles; container vehicles, with 
exclusion of tyres, treads for tyres, solid for 
vehicle wheels, treads for retreading tyres, as part 
of all aforesaid goods.

סוג: 12
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263326

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Retailing, wholesaling and mail order in relation to 
machines and machine tools, agricultural 
implements, in particular combine-harvesters, 
chopper forage harvesters, baling presses, 
agricultural tractors, agricultural transport 
apparatus, self-loading forage boxes, cutter bars, 
rakes and tedders, tillage equipment and 
implements, sowers (machines), implements for 
spreading fertilisers and plant protection 
substances, and parts and fittings therefor, hand-
operated apparatus for use in agriculture, 
horticulture and forestry, for mechanical 
engineering and the construction of apparatus and 
vehicles, and for structural engineering, vehicles, 
apparatus for locomotion by land, and parts and 
fittings therefor, tractors, loaders, tractors, 
couplings, gears, hydraulic and mechanical 
apparatus for land vehicles, other than cars, 
chassis for land vehicles, semi-trailers, vehicle 
systems, interchangeable containers for vehicles, 
container vehicles, paper, cardboard and goods 
made from these materials, printed matter, 
bookbinding materials, photographs, stationery, 
office requisites, instructional and teaching 
material, playing cards, plastic materials for 
packaging, newspapers and magazines, transfers, 
diagrams, files, envelopes, handbooks, 
prospectuses, photographs, pictures, plans, 
geographical maps, clothing, including T-Shirts, 
sweatshirts, shirts, trousers, jackets, waistcoats, 
overalls, coats, suits, ties, footwear, headgear, 
games and playthings, gymnastic and sporting 
articles, toy models of machines and vehicles; 
none of the aforesaid services being provided in 
relation to or in connection with tyres, treads for 
tyres, solid for vehicle wheels, treads for 
retreading tyres, as part of all above listed goods.

סוג: 35

267142

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Electronic test and measurement instruments, 
namely, oscilloscopes and parts therefore; 
electronic instruments in the nature of signal 
generators, namely, analogue 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, 

סוג: 9
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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; 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 nano-mechanical testing of 
semiconductors, thin films, wafer applications, 
hard coatings and DLC films, composite materials, 
fibers, polymers, metals, ceramics, and 
biomaterials; component features of electronic 
testing, signaling, diagnostic and measurement 
systems and equipment used in signal generators, 
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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 
component 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 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 
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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

267734

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 37

Maintenance, repair and installation services 
relating to scientific, electronic, test, signaling, 
measurement, optical, biological and chemical 
analytical, and telecommunication apparatus, 
systems and equipment; Repair and refurbishing 
of scientific, electronic, test, signaling, 
measurement, optical, biological and chemical 
analytical, and telecommunication apparatus, 
systems and equipment; Maintenance and repair 
of computer hardware; maintenance, repair and 
installation services relating to electronic, opto-
electronic, photonic, nano-scale test, signaling, 
analysis, imaging, measurement, scientific, and 
optical apparatus, instruments, parts, systems, 
equipment, and accessories therefor; repair and 
refurbishing of electronic, opto-electronic, 
photonic, and nano-scale test, signaling, analysis, 
imaging, measurement, scientific, and optical 
apparatus, instruments, parts, systems, 
equipment, and accessories therefor.

סוג: 37

268228

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9 סוג: 9
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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; 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 
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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 dlc films, 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 
component 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 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 
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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.
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268658

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computer software for computers, mobile phones, 
computer tablets, and other personal electronic 
devices, namely, for use in accessing, monitoring, 
tracking, searching, saving, and sharing 
information in the fields of health, fitness, food, 
beverages, wine, spirits, travel, entertainment, 
weather, news, sports, maps, language 
translation, and finance; search engine software; 
graphical user interface software; voice-
recognition software; computer software for the 
development of computer software applications.

סוג: 9

268658

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Advertising services; advertising and directory 
services, namely, promoting the services of others 
by providing a web page featuring links to the 
websites of others; dissemination of advertising 
for others via the Internet; providing consumer 
product information via the Internet; providing 
business related news and information via 
websites and online applications; providing an 
interactive website featuring information and links 
relating to consumer product information relating 
to food or drink products.

סוג: 35

268658

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software for mapping and directions, language 
translation, and accessing information related to 
entertainment, travel, finance, news, sports, 
weather, food and drink, and health and fitness 
consisting mainly of links to other websites; 
providing internet search engine services; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software applications for business 
related news and information; providing temporary 
use of non-downloadable computer software 
applications for non-business related news and 
information that mainly consists of links to other 
websites in the fields of entertainment, travel, 
finance, news, sports, weather, food and drink, 
maps, language translation, and health and 
fitness; providing an interactive website featuring 
information and links relating to weather and 
maps; hosting of a web site and web site links to 
geographic information, map images, and trip 
routing.

סוג: 42
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268981

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 13

Component parts for rifles and guns; gun stocks; 
rifle hand grips; rifle hand guards.

סוג: 13
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270823

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Design and development of computer software; 
computer programming services; maintenance of 
computer software; engineering services; 
calibration of scientific, electronic, test, signaling, 
measurement, and optical apparatus, systems, 
and equipment; technical support services in the 
nature of providing technological information and 
consulting in the field of test, measurement and 
computer systems, computer system design, 
computer systems integration, and computer 
software installation, and providing an internet 
web site featuring technical information related 
thereto; computer services, namely, hosting online 
communities for users to obtain information in the 
fields of electronic test, signaling and 
measurement equipment; providing a website 
featuring technology that allows computer users 
the ability to generate and share software script 
and plug-ins and to share software and data with 
other users; software programming services; 
calibration of 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 technological information, technological 
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 web site featuring 
technical information related thereto; technical 
support services in the nature of providing 
technological information and consulting in the 
field of test, measurement and computer systems, 
computer system design, computer systems 
integration, and computer software installation, 
and providing an Internet web site featuring 
technical information related thereto; technical 
support services in the nature of computer 
systems analysis and computer systems 
integration services, and providing an Internet 
web site featuring technical information related 
thereto; technical support services in the nature of 
start-up assistance with technology specifications, 
namely, analyzing technology requirements and 
developing recommendations for the computer 
software and systems and other technology 
needed to meet those requirements, in the field of 
electronic, opto-electronic, photonic, and nano-
scale test, signaling, imaging, and measurement 
equipment.

סוג: 42

כ"ד סיון תשע"ו - 79330/06/2016



רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

236086 239452 254304

מחיקת משכון
CANCELLATION OF PLEDGE

61513 129179 129180 174206

הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

216223

*בעל הרשות מורשה ע"י שני הבעלים: מר עלי יונס ומר מחמוד דאוד

*The authorized user permitted by the two registrred owners: Mr. Ali

מחיקת הודעה
DISCLAIMER DELETED

239692 239693 239695 239698 239716 239717 239718 239719 239720 239721 239723 
239724 239728

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים 
הספציפיים שלסימונם נועד הסימן למעשה

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.

ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

260915

Class 11 - Bicycle lighting.
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260915

Class 12 - Bicycles and parts of bicycles, including: bicycle pumps, bicycle supports, 
steering system, crossbars and hooks to crossbars, bicycle baskets, bicycle covers, carriers, 
mudguards, armchairs, tires and circles, brakes, pedals, chains, cables of gears, bicycle 
bells, baskets of bicycle cans.

263478

Class 18 - Baby and infant carriers; umbrellas, umbrella sticks, umbrella handles, umbrella 
bags, umbrella fittings.

260915

Class 21 - Bicycle cans and bicycle leather bottles.

264357

Class 35 - Advertising, promotion, and marketing services in the nature of marketing 
programs focused on cancer patients; human resource services, namely, collecting, 
analyzing, reporting, and providing feedback focused on cancer patients; employment 
counseling and recruiting; administration of customer loyalty programs; human resource 
analysis, consultation and management.

272189

Class 39 - Providing a website for interactive and non-interactive geographic information, 
travel information, geographic maps and images of maps and mapped locations (Terms 
considered too vague by the International Bureau - rule 13(2.b) of the Common 
Regulations).

260915

Class 9 - Bicycle metres; bicycle helmets, bicycle glasses.
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272189

Class 9 - Computer software and mobile application 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.

253360 253553

סוג 18 - מנשאים; מנשאים לחיות מחמד.

Class 18 - Carriers; pet carriers.
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