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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"ה תמוז תשע"ו - 231/07/2016



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

Trade Mark No. 255089 מספר סימן

Application Date 17/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sacara Ltd. שם: סקארה בע"מ

Address: 3 Shimon Israeli St., Rishon Lezion, 75654, 
Ezor Taasia hadash, Israel

כתובת : שמעון ישראלי 3, ראשון לציון, 75654, אזור תעשייה 
חדש, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat 
Gan, 6706054, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes and cosmetic products; toiletries; make-up 
products; non-medicated skincare preparations; 
fragrances for personal use; non-medicated hair care 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, hair 
lotions; cremes; bath products; toilette products; all 
included in class 3.

בשמים ומוצרי קוסמטיקה; תמרוקים; תכשירי איפור; תכשירים 
לטיפוח העור שאינם תרופתיים; ניחוחות לשימוש אישי; 

תכשירים לטיפוח השיער שאינם תרופתיים; סבונים; תמרוקיה; 
שמנים אתריים, תרחיצי שיער; קרמים; אביזרי אמבט; מוצרי 
טואלטיקה; הנכללים בסוג 3                                               

                                              

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הנעלה, כיסו״ ראש וחגורות; הנכללים בסוג 25.  
                         

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring personal care 
products, cosmetics, toiletries, body products, skin 
care products, non-medicinal hair products, hair 
lotions, soaps, essential oils, cremes, fragrances for 
personal use, perfumes and cosmetic products, 
beauty treatment products; hair care and treatment 
products; all included in class 35.

שרותי חנות קמעונאית המכילים מוצרים לטיפוח אישי, 
תמרוקים, טואלטיקה, מוצרים לגוף, מוצרים לטיפוח העור, 
מוצרים לטיפוח השיער שאינם תרופתיים, תרחיצי שיער, 

סבונים, שמנים אתריים, קרמים, ניחוחות לשימוש אישי, בשמים 
ומוצרי קוסמטיקה, מוצרים לטיפולי יופי; מוצרים לטיפול וטיפוח 
השיער; הנכללים בסוג 35.                                                 

                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 331/07/2016



Trade Mark No. 255109 מספר סימן

Application Date 17/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sacara Ltd. שם: סקארה בע"מ

Address: 3 Shimon Israeli St., Rishon Lezion, 75654, 
Ezor Taasia hadash, Israel

כתובת : שמעון ישראלי 3, ראשון לציון, 75654, אזור תעשייה 
חדש, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat 
Gan, 6706054, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes and cosmetic products; toiletries; make-up 
products; non-medicated skincare preparations; 
fragrances for personal use; non-medicated hair care 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, hair 
lotions; cremes; bath products; toilette products; all 
included in class 3. 

בשמים ומוצרי קוסמטיקה; תמרוקים; תכשירי איפור; תכשירים 
לטיפוח העור שאינם תרופתיים; ניחוחות לשימוש אישי; 

תכשירים לטיפוח השיער שאינם תרופתיים; סבונים; תמרוקיה; 
שמנים אתריים, תרחיצי שיער; קרמים; אביזרי אמבט; מוצרי 

טואלטיקה; הנכללים בסוג 3 
                                                                                    

    

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הנעלה, כיסו״ ראש וחגורות; הנכללים בסוג 25.  
                        

 
  

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring personal care 
products, cosmetics, toiletries, body products, skin 
care products, non-medicinal hair products, hair 
lotions, soaps, essential oils, cremes, fragrances for 
personal use, perfumes and cosmetic products, 
beauty treatment products; hair care and treatment 
products; all included in class 35. 

שרותי חנות קמעונאית המכילים מוצרים לטיפוח אישי, 
תמרוקים, טואלטיקה, מוצרים לגוף, מוצרים לטיפוח העור, 
מוצרים לטיפוח השיער שאינם תרופתיים, תרחיצי שיער, 

סבונים, שמנים אתריים, קרמים, ניחוחות לשימוש אישי, בשמים 
ומוצרי קוסמטיקה, מוצרים לטיפולי יופי; מוצרים לטיפול וטיפוח 

השיער; הנכללים בסוג 35 
                                                                                    

          

כ"ה תמוז תשע"ו - 431/07/2016



Trade Mark No. 255111 מספר סימן

Application Date 17/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sacara Ltd. שם: סקארה בע"מ

Address: 3 Shimon Israeli St., Rishon Lezion, 75654, 
Ezor Taasia hadash, Israel

כתובת : שמעון ישראלי 3, ראשון לציון, 75654, אזור תעשייה 
חדש, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat 
Gan, 6706054, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes and cosmetic products; toiletries; make-up 
products; non-medicated skincare preparations; 
fragrances for personal use; non-medicated hair care 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, hair 
lotions; cremes; bath products; toilette products; all 
included in class 3.

בשמים ומוצרי קוסמטיקה; תמרוקים; תכשירי איפור; תכשירים 
לטיפוח העור שאינם תרופתיים; ניחוחות לשימוש אישי; 

תכשירים לטיפוח השיער שאינם תרופתיים; סבונים; תמרוקיה; 
שמנים אתריים, תרחיצי שיער; קרמים; אביזרי אמבט; מוצרי 
טואלטיקה; הנכללים בסוג 3                                               

                                              

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הנעלה, כיסו״ ראש וחגורות; הנכללים בסוג 25.  
                        

 

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring personal care 
products, cosmetics, toiletries, body products, skin 
care products, non-medicinal hair products, hair 
lotions, soaps, essential oils, cremes, fragrances for 
personal use, perfumes and cosmetic products, 
beauty treatment products; hair care and treatment 
products; all included in class 35. 

שרותי חנות קמעונאית המכילים מוצרים לטיפוח אישי, 
תמרוקים, טואלטיקה, מוצרים לגוף, מוצרים לטיפוח העור, 
מוצרים לטיפוח השיער שאינם תרופתיים, תרחיצי שיער, 

סבונים, שמנים אתריים, קרמים, ניחוחות לשימוש אישי, בשמים 
ומוצרי קוסמטיקה, מוצרים לטיפולי יופי; מוצרים לטיפול וטיפוח 
השיער; הנכללים בסוג 35                                                 

                                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 531/07/2016



SACARA

Trade Mark No. 255112 מספר סימן

Application Date 17/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sacara Ltd. שם: סקארה בע"מ

Address: 3 Shimon Israeli St., Rishon Lezion, 75654, 
Ezor Taasia hadash, Israel

כתובת : שמעון ישראלי 3, ראשון לציון, 75654, אזור תעשייה 
חדש, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat 
Gan, 6706054, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes and cosmetic products; toiletries; make-up 
products; non-medicated skincare preparations; 
fragrances for personal use; non-medicated hair care 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, hair 
lotions; cremes; bath products; toilette products; all 
included in class 3.

בשמים ומוצרי קוסמטיקה; תמרוקים; תכשירי איפור; תכשירים 
לטיפוח העור שאינם תרופתיים; ניחוחות לשימוש אישי; 

תכשירים לטיפוח השיער שאינם תרופתיים; סבונים; תמרוקיה; 
שמנים אתריים, תרחיצי שיער; קרמים; אביזרי אמבט; מוצרי 
טואלטיקה; הנכללים בסוג 3                                               

                                              

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הנעלה, כיסו״ ראש וחגורות; הנכללים בסוג 25   
                        

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring personal care 
products, cosmetics, toiletries, body products, skin 
care products, non-medicinal hair products, hair 
lotions, soaps, essential oils, cremes, fragrances for 
personal use, perfumes and cosmetic products, 
beauty treatment products; hair care and treatment 
products; all included in class 35. 
 

שרותי חנות קמעונאית המכילים מוצרים לטיפוח אישי, 
תמרוקים, טואלטיקה, מוצרים לגוף, מוצרים לטיפוח העור, 
מוצרים לטיפוח השיער שאינם תרופתיים, תרחיצי שיער, 

סבונים, שמנים אתריים, קרמים, ניחוחות לשימוש אישי, בשמים 
ומוצרי קוסמטיקה, מוצרים לטיפולי יופי; מוצרים לטיפול וטיפוח 
השיער; הנכללים בסוג 35                                                 

                                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 631/07/2016



שף בוקס
Chef Box

Trade Mark No. 256189 מספר סימן

Application Date 03/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avihai Eliasi שם: אביחי אליאסי

Address: 46 Oley Hagardom St., Rishon Le Zion, Israel כתובת : עולי הגרדום 46, ראשון לציון, ישראל

Name: Sefi Weinberg שם: ספי ויינברג

Address: 3 Gezer St., Tel-Aviv, Israel כתובת : גזר 3, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilead Sher Kadari & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 17th. Floor, Tel 
Aviv, 6701101, Israel

שם: גלעד שר, קדרי ושות', עורכי דין

כתובת : עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 17, תל אביב, 6701101, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cookies , cakes , muffins , cupcakes , bread , flour , 
sweets , desserts , spices .

עוגיות, עוגות, מאפינס, קאפקייקס, לחם, קמח, ממתקים, 
קינוחים, תבלינים.                               

כ"ה תמוז תשע"ו - 731/07/2016



Trade Mark No. 257345 מספר סימן

Application Date 28/02/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1166253 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific (other than medical), checking, 
photographic, optical, measuring apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission, 
reproduction or processing of sound or images; 
apparatus for processing, analyzing, reproducing and 
storing images, aerial or satellite photographs; 
apparatus and instruments for observing the earth 
and space; magnetic recording media, sound 
recording or optical disks; equipment for data 
processing and computers; detectors; diagnostic 
apparatus not for medical use; integrated circuit 
cards [smart cards]; software (recorded programs); 
computer peripherals; satellites for scientific 
purposes; satellite navigation apparatus; computer 
software for checking, monitoring, data, archiving and 
telemetry; computer software for navigating and 
communicating in space; electronic or optical data 
media; database server centers (software); computer 
hardware, namely onboard computers for spacecraft 
and computers for monitoring spacecraft; monitoring 
apparatus; space suits, helmets, space stations and 
components thereof namely satellites, all these 
goods being in connection with space activity; 
electronic publications (downloadable), apparatus for 
simulating the infrastructure projects; apparatus for 
creating and updating land use plans and 
geographical and geological maps.

Class: 12 סוג: 12

Off-road Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; namely automobiles, airplanes and 
boats for use in the space; space shuttles; vehicles 
for air and space travel, rockets (space shuttles), 
launch vehicles for satellite carrying space shuttles 
and in general for space transportation systems, all 
these goods being in connection with space activity.

כ"ה תמוז תשע"ו - 831/07/2016



Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration; 
business management and organization consultancy; 
computerized file management; collection and 
systematization of information into computer 
databases; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; on-line advertising on a 
computer network; public relations; advertising by 
means of conferences and congresses on business 
and standardization; promotion and communication 
in the fields of aeronautics and space travel, 
information agencies in the fields of aeronautics and 
space travel; economic research services; 
dissemination of advertising matter in the field of air 
and space travel (leaflets, prospectuses, printed 
matter, samples); arranging newspaper subscriptions 
(for others); document reproduction; wholesale or 
retail selling of scientific (other than medical), 
checking, photographic, optical, measuring apparatus 
and instruments, apparatus for recording, 
transmission, reproduction or processing of sound or 
images, apparatus for processing, analysis, 
reproduction and storage of images and aerial or 
satellite photographs, apparatus and instruments for 
observing the earth and space, magnetic recording 
media, acoustic or optical disks, data processing 
equipment and computers, detectors, diagnostic 
apparatus, not for medical purposes, integrated 
circuit cards, software (recorded programs), 
computer peripheral devices, satellites for scientific 
purposes, satellite navigation apparatus, checking, 
data monitoring, archiving and telemetry software, 
software for navigating and communicating in space, 
electronic or optical data media, database server 
centers (software), computer hardware namely 
onboard computers for spacecraft and computers for 
monitoring spacecraft, surveillance apparatus, space 
suits, helmets, space stations and components 
thereof namely satellites, all these goods being in 
connection with space activity, downloadable 
electronic publications, apparatus for simulating 
infrastructure projects, apparatus for creating and 
updating land use plans and geographical and 
geological maps, printed products, photographs, 
aerial and satellite photographs, instructional or 
teaching material (except apparatus), printing blocks, 
posters, albums, charts, geographical and geological 
maps, topographical bases, books, newspapers, 
prospectuses, pamphlets, calendars, writing 
instruments, engraved or lithographic works of art, 
bags, small bags (wrappings, pouches) for packaging 
purposes (of paper or plastic), images, aerial and 
satellite photographs and picture calendars.

כ"ה תמוז תשע"ו - 931/07/2016



Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, namely telecommunication 
services rendered in the field of air and space travel 
and telecommunication services provided over the 
Internet; news and press agencies, communications 
via computer terminals; transmission, communication 
and telecommunication on any media, including 
electronic, computer and telephonic in connection 
with the air and space travel; transmitting, 
communicating and telecommunicating messages, 
information and any other data in the field of air and 
space travel, including those provided online or in 
non-real time from data-processing systems, from 
computer databases or from computer or telematic 
networks, including the Internet and the World Wide 
Web; mail and electronic and computer messaging in 
the field of air and space travel; provision of news 
and information by telecommunication means; 
transmission of information accessible by access 
code, via data processing servers, computer databvia 
computer or data-communications networks, 
including the Internet and the World Wide Web; 
providing access via telecommunications to data 
processing systems, to computer databases or to 
computer or data-communications networks in 
connection with air and space travel, including the 
Internet and the World Wide Web; transmission of 
texts, electronic documents, databases, graphics and 
visual information accessible via access codes via 
computer and via telecommunication networks 
including the Internet; transmission of computer 
programs accessible via access codes via 
personalised network page interfaces; rental of 
access time to data processing servers, to computer 
or data-communications based database servers in 
the field of space travel, including the Internet and 
the World Wide Web; rental of access time to 
telecommunication servers including the Internet, to 
servers for texts, electronic documents, databases, 
graphics and audiovisual information in connection 
with the field of space travel; rental of access time to 
computer program servers in connection with the 
field of space travel; rental of access time to 
computer and communication networks in connection 
with the field of space travel; rental of access time to 
a computer or data-communications based database 
center in connection with the field of space travel; 
services for providing virtual reality facilities, namely 
multimedia and shared real-time communication on 
computer networks, via chat rooms.ase servers,

כ"ה תמוז תשע"ו - 1031/07/2016



Class: 41 סוג: 41

Production of films, television films, television 
programs, reports regarding aeronautics and space 
field of activity, debates; video recording services; 
arranging contests, lotteries and games for 
educational and entertainment purposes; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; arranging seminars and practical training 
courses (demonstrations); news reporter services; 
consultancy in relation to audiovisual program 
production; reproduction on DVD and CD-ROMs; 
recording on DVD and CD-ROMs; arranging trade 
fairs, symposiums, colloquiums and conferences; 
publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line; publication of texts (other than 
advertising texts); all these services being in 
connection with aeronautics and space travel.

כ"ה תמוז תשע"ו - 1131/07/2016



Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological estimates, evaluations 
and research conducted by engineers; design and 
development of computers and software; research 
and development of new products for others; 
technical project studies particularly in the fields of air 
and space travel; computer programming; conversion 
of data or documents from physical to electronic 
media; developing standards and means for 
standardization (engineering); engineering work, 
professional consultancy and drawing up of plans 
unrelated to business dealings; quality control and 
performance evaluation; research and development 
of electronic and computer systems in the fields of 
computing and telecommunications for use in air and 
space travel; technical research on implementing 
standards and standardization; services involving 
standardization, namely developing (design) 
technical standards for manufactured goods and for 
telecommunication services; research on quality 
control and performance evaluation; professional 
consultancy and project development unrelated to 
business dealings; engineering works (not for 
building purposes); design of graphics, drawings and 
text for creating web pages on the Internet; materials 
testing in technical laboratories; tests on the 
adaptability to the air and space travel environment 
of products from the radar industry, the optical 
industry, the spacecraft industry, the navigation 
satellite industry; research in the fields of science, 
astronomy, technology, aeronautics, oceanography, 
meteorology and geology, and tests on the 
adaptability to the space travel environment of 
products stemming from this research; development 
of global satellite navigation systems; scientific 
research into basic technologies; research in the field 
of robotic exploration of other planets; research in 
connection with preparatory programs with a view to 
future launches of rockets, satellites and space 
shuttles; research for the development of space 
technology; scientific research for earth observation, 
for exploration and human transportation, for human 
space travel or for space engineering; research into 
space technology; scientific services, including 
testing for others, research missions and scientific 
coordination; development and publication of web 
pages for displaying scientific information in the fields 
of science, astronomy, technology, aeronautics, 
oceanography, meteorology, geology and satellite 
technology research; research for fine-tuning 
technology and developping products; materials 
testing in an orbital environment; research on the 
adaptability of various components to the space 
environment; all these services being in connection 
with the field of space travel.

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

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

France, 21/11/2012, No. 21/3962721 צרפת, 21/11/2012, מספר 21/3962721

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 1231/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Blue (Pantone 
294C)  as shown in the mark.

 Owners

Name: CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Address: 2 Place Maurice Quentin, F-75001 PARIS, 
France

(FRANCE Etablissement public à caractère industriel et 
commercial)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 1331/07/2016



Trade Mark No. 260305 מספר סימן

Application Date 06/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

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

a Korean Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Administration of a loyalty program offered to 
resellers, sales forces, and distributors by giving 
them incentives, reward points, and rebates; included 
in class 35.

אדמניסטרציה של תוכנות נאמנות המוצעת למפיצים, גופי 
מכירות ומשווקים באמצעות הענקת תמריצים, נקודות גמול 

והנחות; הנכללים בסוג 35.                                                 
                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 1431/07/2016



Trade Mark No. 260922 מספר סימן

Application Date 23/08/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1182991 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 13/4002080 צרפת מספר: 13/4002080

Dated 30/04/2013 (Section 16) מיום 30/04/2013 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Cost analysis in connection with equipment for air 
pollution and energy production monitoring.

Class: 37 סוג: 37

Installation and maintenance of equipment for air 
pollution and energy production monitoring.

Class: 42 סוג: 42

Engineering and design services in the field of air 
pollution and energy production monitoring; design of 
equipment for air pollution and energy production 
monitoring.

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

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

France, 30/04/2013, No. 13 4 002 080 צרפת, 30/04/2013, מספר 080 002 4 13

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 1531/07/2016



 Owners

Name: ALSTOM Power Systems

Address: 2 quai Michelet, 3 avenue André Malraux, F-
92300 Levallois-Perret, France

Société par Actions Simplifiée

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 1631/07/2016



Trade Mark No. 261859 מספר סימן

Application Date 01/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1188271 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Italy No. 008989 איטליה מספר: 008989

Dated 01/10/2013 (Section 16) מיום 01/10/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: F.LLI GANCIA & C. S.p.A.

Address: Corso Libertà, 66, I-14053 CANELLI (AT), Italy

(Italy Joint Stock Company)

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: 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)

Italy, 11/10/2013, No. MI2013C008989 MI2013C008989 איטליה, 11/10/2013, מספר

Class: 33 סוג: 33

כ"ה תמוז תשע"ו - 1731/07/2016



Trade Mark No. 261914 מספר סימן

Application Date 22/10/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1135872 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Name Drop SARL

Address: 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, 
Luxembourg

(Luxembourg Société à Responsabilité Limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Footwear

כ"ה תמוז תשע"ו - 1831/07/2016



Trade Mark No. 262184 מספר סימן

Application Date 06/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1189358 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Antalos Apps LLC

Address: 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, 
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: 9 סוג: 9

Computer operating system  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)

Trinidad and Tobago, 07/06/2013, No. 46951 טרינידד וטובגו, 07/06/2013, מספר 46951

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 1931/07/2016



NYLBOND

Trade Mark No. 263536 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Turkey No. 200314790 טורקיה מספר: 200314790

Dated 11/06/2013 (Section 16) מיום 11/06/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: J. & P. Coats, Limited

Address: 1 George Square, Glasgow, Scotland G2 1AL, 
United Kingdom

(Scotland, United Kingdom A Company organised under 
the laws of Great Britain)

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: 23 סוג: 23

Yarns and threads for textile use חוטים וסיבים המשמשים לטקסטיל           

כ"ה תמוז תשע"ו - 2031/07/2016



Trade Mark No. 263672 מספר סימן

Application Date 23/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1195143 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word BROOKS following 
the stylization of a chevron design.

 Owners

Name: Brooks Sports, Inc.

Address: 3400 Stone Way N, 5th Floor, Seattle WA 
98103, U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; shoes; athletic clothing, namely, gloves, 
mittens, hats, headbands, jackets, jogging suits, 
pants, shirts, shorts, socks, t-shirts, tank tops, tights, 
track suits, visors, warm up suits, waterproof jackets 
and pants, wind resistant jackets.

כ"ה תמוז תשע"ו - 2131/07/2016



Trade Mark No. 264085 מספר סימן

Application Date 30/03/2014 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; 
downloadable or prerecorded multimedia 
productions; motion picture films and television films; 
television programs; animations; motion picture films, 
television films, television programs and animations 
produced by 3D (three¬dimensional) technology; 
radio programs; computer software and firmware; 
recorded materials for the purpose of storage and 
transmission of digital and analogue data, including 
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 videos files provided via the 
Internet in an electronic format; MP4 video files; 
application software for mobile devices, tablet 
computers and smartphones; mouse mats; 
downloadable digital music or sound files provided 
from the Internet; downloadable digital video, image, 
film and TV files and programmes provided from the 
Internet; downloadable digital video, image, film and 
TV files and programmes provided from MP4 web 
sites on the Internet; refrigerator magnets; 
downloadable electronic media; publications 
downloaded in electronic form from the Internet; 
downloadable electronic publications provided from 
databases or the Internet; e-books; audio books on 
CD, mini-disc, record, cassette or disc; talking books; 
sunglasses; eyewear; satellite dishes; decoding 
apparatus; parts, fittings and accessories for the 
aforesaid goods; all included in class 9.

מכשירים להקלטה, העברה או שיחזור של קול, מוסיקה, 
תמונות, מידע ווידאו; הקלטות סאונד, מוסיקה, מידע ווידאו; 
הפקות מולטימדיה מוקלטות או ניתנות להורדה; סרטי קולנוע; 
סרטי טלוויזיה ותוכניות טלוויזיה; אנימציות; סרטי, תוכניות 
ואנימציות תלת מימד; תכניות רדיו; תוכנה וקושחה למחשב; 
חומרים מוקלטים למטרת אחסון ושידור מידע דיגיטלי ואנלוגי, 
לרבות תמונות, צלילים והקלטות; אודיו מוקלט מראש ו/או וידאו 
מדיה, תקליטורים, סי.די.אר, תקליטורי די.וי.די, די.וי.די.אר, 
די.איי.טי, די.איי.סי, דיסק אייג׳.די, דיסק די.3, 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; תוכנת אפליקציה למכשירים ניידים, מחשבי 
טאבלט וטלפונים חכמים; מחצלות עכבר; קבצי מוזיקה או קול 
הניתנים להורדה מהאינטרנט בפורמט אלקטרוני; 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; 
משקפי שמש; משקפיים; צלחות לוין; אמצעי פענוח; חלקים 

וחלפים, אביזרים למוצרים האמורים; הנכללים כולם בסוג 9.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 2231/07/2016



Class: 16 סוג: 16

Products and goods made mainly of paper and/or 
cardboard; printed matter; printed publications; 
stationery; advertising materials; books; pamphlets; 
magazines; postcards; pictures; posters; diaries; 
drawing instruments; greeting cards; address books; 
catalogues; brochures; programs; tickets; VIP tickets; 
calendars; photographs; photographic albums; 
newspapers; newsletters; note books; stickers; 
periodicals; instruction manuals; instructional and 
teaching materials; wrapping paper; writing 
implements; pens; ballpoint pens; fountain pens; 
pencils; rulers; erasers; pencil sharpeners; pen and 
pencil cases; picture cards; picture books.

מוצרים וטובין העשויים בעיקר מנייר ו/או קרטון; חומר מודפס; 
פרסומים מודפסים; מכשירי כתיבה; חומרי פרסום; ספרים; 
חוברות; מגזינים; גלויות; תמונות; פוסטרים; יומנים; מכשירי 
ציור; כרטיסי ברכה; פנקסי כתובות; קטלוגים; עלונים; תכניות; 
כרטיסים; כרטיסי אח״ם; לוחות שנה; תצלומים; אלבומי צילום; 

עיתונים; עלונים; פנקסים; מדבקות; כתבי עת; הוראות 
ומדריכים; חומרי לימוד והוראה; נייר עטיפה; מכשירי כתיבה; 
עטים; עטים כדוריים; עטים נובעות; עפרונות; סרגלים; מחקים; 
מחדדים; נרתיקים לעט ועיפרון; כרטיסי תמונה; ספרי תמונות.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods; all included in 
class 25.

בגדים; הנעלה; כיסוי ראש; חלקים ואביזרים למוצרים 
האמורים; הנכללים כולם בסוג 25.                                       

                              

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; toy figures; board 
games and handheld battery operated games; 
gymnastic and sporting articles not included in other 
classes; decorations for Christmas trees.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; דמויות צעצוע; משחקי לוח 
ומשחקי כף יד המופעלים באמצעות סוללה; פריטי ספורט 
והתעמלות שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג 

המולד.                                                     

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; broadcasting and/or 
transmission of television programmes, radio 
programmes and films; cable, satellite and internet 
broadcasting; broadcasting of radio and television 
programmes and films via the internet including the 
streaming thereof; transmission of information, 
messages, sound and images; provision of 
interactive services to facilitate the reception, 
recordal, and storage of films, television and 
radioprogrammes;
providing access to radio, movies, television 
programmes and videos on demand; provision of 
access to internet chat rooms, online forums and 
blogs; electronic transmission of instant messages 
and data; text, audio and/or visual images and data 
transmitted by electrical or electronic means. 

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; שידור מידע, הודעות, קול ותמונות; שירותים 
אינטראקטיביים המאפשרים גישה, הקלטה ושמירה של סרטים 

ותכניות 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; טקסט, אודיו ו/או תמונות חזותיות
ונתונים חזותיים המועברים באמצעים אלקטרונים.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 2331/07/2016



Ownersבעלים

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

Address: 12 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv, 61580, 
Israel

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 41 סוג: 41

Services provided for the purpose of entertainment 
and/or education; audio, music and video production, 
distribution and presentation; production services in 
the field of sound and/or visual recordings and 
entertainment; provision and production of live 
entertainment, live performances and live shows; 
production of audio/visual presentations; production 
of entertainment in the form of a television or radio 
series; production of shows; interactive television; 
production of sound recordings; arrangement, 
conducting and production of radio, satellite, cable 
and television programmes, films, shows, and/or 
recordings of sound, music or images; providing 
educational and entertainment websites; non-
downloadable interactive games; non-downloadable 
interactive entertainment; non-downloadable 
telephone games; provision of an electronic game 
service played by means of electronic text 
messaging; provision of games by means of a 
computer based system; organization of 
competitions; production and presentation 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 
video, image, film, radio and TV recordings and 
programmes, not downloadable, from the Internet; 
providing digital video, image, film, radio and TV 
recordings and programmes,not downloadable, from 
MP4 Internet websites; 
printed matter in electronic form; on-line publications, 
magazines, periodicals and newspapers; electronic 
photographs and stills.

שירותים המסופקים למטרת בידור ו/או חינוך; הפקת, הפצת 
והצגת אודיו מוסיקה ווידאו; שירותי הפקה בתחום של קול ו/או 
הקלטות ובידור חזותיים; אספקת והפקת בידור חי, הופעות 

חיות ומופעים חיים; הפקת מצגות אודיו ומצגות חזותיות; הפקת 
בידור בצורה של סדרת טלוויזיה רדיו; הפקת מופעים; טלוויזיה 
אינטראקטיבית; הפקת הקלטות קול; ארגון, עריכה והפקה של 
תכניות רדיו, בלוין, בכבלים ובטלוויזיה, סרטים, מופעים, ו/או 
הקלטות של קול, מוסיקה או תמונות; אספקת אתרים חינוכיים 
ובידוריים; משחקים אינטראקטיביים בלתי ניתנים להורדה; 
בידור אינטראקטיבי שלא ניתן להורדה; משחקי טלפון שלא 
ניתנים להורדה; מתן שירות משחק אלקטרוני באמצעות 

הודעות טקסט אלקטרוניות; שירותי משחקים באמצעות מערכת 
מבוססת מחשב; ארגון תחרויות; הפקה והצגה של תחרויות; 
שירותי ספרייה אלקטרוניים לאספקת מידע אלקטרוני (כולל 

מידע מארכיון) בצורה של טקסטים אלקטרוניים, אודיו ו/או מידע 
וידאו ונתונים, משחקים ושעשועים; הוצאה לאור אלקטרונית; 
אספקת פרסומים מקוונים (שאינם ניתנים להורדה); אספקת 
סאונד דיגיטלי, מוסיקה והקלטות וידאו, שלא ניתנת להורדה, 

מהאינטרנט; 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; 

חומר מודפס בצורה אלקטרונית; פרסומים באינטרנט, מגזינים, 
כתבי עת ועיתונים; תצלומים ותמונות סטילס אלקטרוניים.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 2431/07/2016



FOGARTY

Trade Mark No. 264123 מספר סימן

Application Date 03/04/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 1172120 ארה"ב מספר: 1172120

Dated 06/10/1981 (Section 16) מיום 06/10/1981 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Edwards Lifesciences Corporation

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheters, surgical clamps and jaw inserts for 
surgical clamps.

צנתרים, מלחציים כירורגיים ומחדירי מלתעות של מלחציים 
כירורגיים..

כ"ה תמוז תשע"ו - 2531/07/2016



רב מגב
RAV MAGAV

Trade Mark No. 264125 מספר סימן

Application Date 03/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TYROLER LTD. שם: טירולר בע"מ

Address: Meshek 76, Achisemech, Israel כתובת : משק 76, אחיסמך, 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: 21 סוג: 21

Household cleaning utensils, namely squeegees, 
brooms, dust pans; All Include in class 21

כלי ניקוי לבית, דהיינו מגבים, מטאטאים, יעים; הנכללים בסוג 
                                                           21

כ"ה תמוז תשע"ו - 2631/07/2016



רי/מקס עם הצלחה לא מתווכחים

Trade Mark No. 264241 מספר סימן

Application Date 31/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: RE/MAX, LLC

Address: 5075 South Syracuse St., Denver, Colorado, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

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: 36 סוג: 36

Real estate brokerage,  real estate agencies, real 
estate management; real estate brokerage services;  
all included in class 36.

 תיווך נדל"ן, סוכנויות נדל"ן, ניהול נדל"ן;  שירותי תיווך נדל"ן; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     

                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 2731/07/2016



STRATAS

Trade Mark No. 264560 מספר סימן

Application Date 23/04/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sparta Systems, Inc.

Address: 2000 Waterview Drive, Suite 300, Hamilton, 
New Jersey, 08691, U.S.A.

A New Jersey Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing featuring software for use in 
tracking, managing, and reporting on quality 
management incidents; all included in class 42

מחשוב ענן הכולל תוכנה לשימוש במעקב, ניהול, ודיווח על  
אירועי ניהול איכות; 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., 24/10/2013, No. 86/100488 ארה"ב, 24/10/2013, מספר 86/100488

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 2831/07/2016



Trade Mark No. 264814 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1200773 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ה תמוז תשע"ו - 2931/07/2016



Class: 9 סוג: 9

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 3031/07/2016



Class: 25 סוג: 25

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 3131/07/2016



Class: 41 סוג: 41

Providing courses of training, providing of training 
and further training, providing of continuous training 
courses, providing of training via a global computer 
network entertainment information, interactive 
entertainment, online entertainment, conducting of 
entertainment events, entertainment by Internet 
Protocol television, live entertainment services, 
musical entertainment services, on-line 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing on-line video games and online electronic 
games, providing use of non-downloadable computer 
games for electronic board games and electronic 
card games via the Internet and remote 
communication devices organization of sporting and 
cultural activities, organizing community  sporting and 
cultural events; providing on-line information about 
education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities, amusements; arranging and 
conducting of workshops [training]; providing casino 
facilities [gambling]; education information; 
educational examination; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
information; film production, other than advertising 
films; gambling; game services provided on-line from 
a computer network; games equipment rental; 
operating lotteries; organization of competitions 
[education or entertainment]; party planning 
[entertainment]; production of music; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books; publication of electronic books and journals 
on-line; providing recreation facilities; scriptwriting 
sendees; writing of texts; electronic games services, 
including provision of computer games on line, on 
social networks, or by means of a global computer 
network; providing electronic games for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing entertainment services, namely, 
providing game enhancements in the form of 
providing extra lives, charms and virtual goods to 
players within online computer and electronic games; 
providing electronic games for download to mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
providing interactive single and multi¬player 
electronic games via the internet, electronic 
communication networks or via a global computer 
network;  publishing of computer game software, 
electronic games and video game software, namely, 
on-line provision of electronic games and video 
games services from a computer network.

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

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

European Union, 11/06/2013, No. 011890291 האיחוד האירופי, 11/06/2013, מספר 011890291

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

כ"ה תמוז תשע"ו - 3231/07/2016



 Owners

Name: King.Com Limited

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

(MALTA LIMITED)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 3331/07/2016



Trade Mark No. 264943 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 951 SanDisk Drive, Milpitas, California, 95035-
7933, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data storage devices, namely,  nonvolatile memory 
drives, flash drive , solid state drives or embedded 
memory storage drives; all included in class 9.         

מתקני אחסון נתונים  דהיינו התקני הנעת זיכרון שאינם 
הפיכים, התקני הנעת פלאש, התקני הנעה במצב יציב או 

התקני הנעת אחסון זיכרון מוטמעים ; הנכללים כולם בסוג 9. 

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

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

U.S.A., 08/11/2013, No. 86/114,515 ארה"ב, 08/11/2013, מספר 86/114,515

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 3431/07/2016



Trade Mark No. 265271 מספר סימן

Application Date 13/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: UMG ABS, LTD.

Address: 8-1 Akashi-cho, Tokyo, Chuo-ku, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

ABS resin; reinforced ABS resin; heatproof ABS 
resin; maleimide-modified high heat ABS resin; ASA 
resin; transparent ASA resin; AES resin; SAS resin; 
styrenic transparent polymer resin; alloy resin; 
reinforced alloy resin; ABS recycled plastics; 
ABS/PET resin; recycled resource resin; plant-based 
resin; ABS/PC resin, ABS/Nylon (Polyamide) resin; 
synthetic resin moulding materials; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; unprocessed 
plastics in the form of powder, beads and pellets; 
chemicals; plastic modifier.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                  

שרף אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן; שרף אקרילוניטריל 
בוטאדיאן סטירן מועשר; שרף אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן 
חסין לחום; שרף מלמייד אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן מותאם 

לחום גבוה; שרף אקרילוניטריל סטירל אקרילט; שרף 
אקרילוניטריל סטירל אקרילט שקוף; שרף אקרילוניטריל אתילן 
סטירל; שרף סטירן אקרילוניטריל סיליקון; שרף פולימרים 

סטרניק שקוף; שרף סגסוגת; שרף סגסוגת מועשר; פלסטיק 
אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן  ממוחזר; שרף  פולאתילן 
טרפסלייט / אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן; שרף משאב 

ממוחזר; שרף על בסיס צמחי; שרף  אקרילוניטריל בוטאדיאן 
סטירן / פוליקרבונט/   אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן;  שרף 

ניילון (פוליאמיד); חומרי יציקה משרף סינטטי; שרפים 
מלאכותיים שאינם מעובדים; פלסטיק שאינו מעובד; פלסטיק 
שאינו מעובד בצורה של אבקה, חרוזים וכדורים; כימיקלים; 

מתקן פלסטיק.

Class: 17 סוג: 17

Synthetic resin sheets, tubes, blocks and rods; 
plastics in extruded form for use in manufacture; and 
other plastic semi-worked products.

גיליונות שרף סינטטי, צינורות, בלוקים ומוטות; פלסטיק בצורת 
בליטה לשימוש בייצור; ומוצרי פלסטיק אחרים מעובדים 

למחצה.                                                 

כ"ה תמוז תשע"ו - 3531/07/2016



COSYFLEX

Trade Mark No. 265316 מספר סימן

Application Date 22/05/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1220025 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 1220025 האיחוד האירופי מספר: 1220025

Dated 10/06/2014 (Section 16) מיום 10/06/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Tamicare Limited

Address: Broadfield Business Park, Pilsworth Road, 
Heywood, OL102TA, United Kingdom

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: 24 סוג: 24

Stretchable non-woven and non-knitted fabric בדים נמתחים לא ארוגים ולא סרוגים                         

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

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

U.S.A., 12/12/2013, No. 86142161 ארה"ב, 12/12/2013, מספר 86142161

Class: 24 סוג: 24

כ"ה תמוז תשע"ו - 3631/07/2016



Trade Mark No. 265319 מספר סימן

Application Date 12/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1203105 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Luigi Lavazza S.p.A.

Address: Corso Novara, 59, I-10154 Torino (TO), Italy

(Italy Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Coffee machines and electric coffee percolators.

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

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

Italy, 04/02/2014, No. TO2014C000352 TO2014C000352 איטליה, 04/02/2014, מספר

Class: 11 סוג: 11

כ"ה תמוז תשע"ו - 3731/07/2016



MICRO SMOOTH

Trade Mark No. 265419 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Soft Lines International Ltd.

Address: Room 2208, The Metropolis Tower,, 10 
Metropolis Drive, Hunghorn, Kowloon, Hong Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

nail treatment trimmers; all included in class 8 קוצצים לטיפול בציפורניים; הנכללים כולם בסוג 8       

כ"ה תמוז תשע"ו - 3831/07/2016



Trade Mark No. 265789 מספר סימן

Application Date 29/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Food technologies and Equipment Dr 
Y.Yitzhaky Ltd

שם: טכנולוגיות מזון וציוד (1990) ד"ר י.יצחקי (1990) בע"מ

Address: Mahavot Haolim,, Rishon Letzion, Israel כתובת : תנועת מחנות העולים 4, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Friedman, Yekutiel, Ingbir, Law Firm

Address: 8 Yehudit Street, Tel Aviv, 67016, Israel

שם: פרידמן, יקותיאל, אינגביר, עורכי דין

כתובת : רח' יהודית 8, תל אביב, 67016, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, selling and marketing services of food, toys, 
cleaning preparations, veterinary preparations, 
disinfection materials and healing instruments, all for 
pets; all included in class 35.

שירותי יבוא, מכירה ושיווק של מזון, צעצועים, תכשירי ניקוי, 
מוצרים וטרינריים, חומרי הדברה ומכשירי ריפוי, כולם לבעלי 
חיים; הנכללים כולם בסוג 35                                             

                                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 3931/07/2016



Trade Mark No. 265895 מספר סימן

Application Date 13/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0237725 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD

Address: 33, rue de la Baume, F-75008 PARIS, France

(FRANCE Société Civile)

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

Wine.

כ"ה תמוז תשע"ו - 4031/07/2016



Trade Mark No. 265950 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: Red, Black and 
White as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: אדום שחור ולבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: RED B.A.R. ENTREPRENEURSHIP LTD. שם: רד ב.א.ר. יזמות בע"מ

Address: 2 Gad Machnes Street, Natanya, 4227902, 
Israel

כתובת : רח' גד מכנס 2, נתניה, 4227902, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliezri intellectual property patent Attorneys & 
Law Office

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

שם: אליעזרי קניין רוחני עורכי פטנטים ועו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant, pub and bar services; meat restaurants; 
restaurants and catering, specializing in meat 
products; buffet services provided in restaurants, 
bars and non-commercial locations specializing in 
meat products.

שירותי מסעדה, פאב ובר; מסעדות בשרים; מסעדות וקייטרינג, 
המתמחים במוצרי בשר; שירותי מזנון המסופקים במסעדות, 

ברים ובמקומות שאינם מסחריים, המתמחים במוצרי בשר.       
                                                                                    

                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 4131/07/2016



Trade Mark No. 265987 מספר סימן

Application Date 27/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1205970 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4203213 ארה"ב מספר: 4203213

Dated 04/09/2012 (Section 16) מיום 04/09/2012 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Al-Monitor LLC

Address: 600 Travis Street, 6800 JPMorgan Chase 
Tower, Houston TX 77002, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

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: 41 סוג: 41

Providing online non-downloadable publications, 
featuring Middle Eastern political and business news, 
namely, articles in the nature of editorials, translated 
from Arabic to English.

כ"ה תמוז תשע"ו - 4231/07/2016



MATRIXWAVE

Trade Mark No. 266260 מספר סימן

Application Date 30/06/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4823301 ארה"ב מספר: 4823301

Dated 29/09/2015 (Section 16) מיום 29/09/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: DePuy Synthes, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical implants, instruments, and 
apparatus, namely, bone plates, bone screws, wires, 
drill bits, drill guides, screwdrivers, screwdriver 
blades, forceps, plate positioner, wire twisters, plate 
holder and benders; graphic cases specially adapted 
for holding the aforesaid instruments, apparatus, and 
implants.

שתלים, כלים, ומכשירים כירורגיים ורפואיים, דהיינו, לוחיות 
עצם, ברגי עצם, חוטים, מקדחים, מובילי מקדחה, מברגים, 
להבי מברג, מלקחיים, מקבע לוחיות, מפתלי חוטים, מחזיקי 
ומכופפי לוחיות; תיבות גראפיות המותאמות במיוחד להחזקת 
הכלים, המכשירים והשתלים המוזכרים לעיל.                         
                                                                                    

                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 4331/07/2016



Trade Mark No. 266324 מספר סימן

Application Date 02/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1207200 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, electric installations for the remote control 
of industrial operations; heat regulating apparatus; 
furnaces for laboratory experiments; photovoltaic 
cells, solar modules; data processing equipment, 
data processing apparatus, computers, software 
(recorded programs); printed circuits, integrated 
circuits, semiconductors, microprocessors, silicon 
wafers.

Class: 11 סוג: 11

Furnaces for industrial use (other than for 
experimental purposes), in particular low-pressure 
thermochemical treatment furnaces, vacuum 
furnaces and pressure furnaces, crystal growth 
furnaces for the photovoltaic industry; component 
parts for these furnaces such as loading apparatus, 
coverings, fittings, loading supports.

Class: 42 סוג: 42

Assessments, estimates and research in scientific 
and technological fields provided by engineers; 
industrial research services; technical research; 
technical project study; surveying (engineering work); 
engineering.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/06/2013, No. R13 4 013 834 R13 4 013 834 צרפת, 20/06/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 4431/07/2016



Conditions/Disclaimers

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

Orange, green, blue and black. The left side of the 
cube is in green, the right side of the cube is in blue, 
the top side of the cube is in orange; the letters E, C 
and M, and the line which underlines them, are in 
black; the word Greentech is written in green.

 Owners

Name: ECM GREENTECH

Address: 109 rue Hilaire de Chardonnet, F-38100 
GRENOBLE, France

Société par Actions Simplifiée

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 4531/07/2016



Trade Mark No. 266332 מספר סימן

Application Date 12/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1207328 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Surgical and wound dressings; human allograft 
tissue; human tissue for transplantation purposes; 
implants for the surgical repair of soft tissues; 
medical and surgical foam; processed injectable 
human and animal tissue in powder form for 
transplantation purposes; pharmaceutical 
preparations for wounds; pharmaceutical preparation 
for use in halting blood flow in surgical and medical 
procedures; pharmaceuticals, namely, a wound 
healing growth factor; wound dressings and skin 
wound bandages; surgical anti-microbial dressings.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, and veterinary apparatus and 
instruments for wound treatment; medical and 
surgical apparatus for tissue transplantation; 
processed acellular human soft tissue replacement 
for use in plastic and reconstructive surgery; medical 
and surgical devices, namely, a system for 
processing adipose tissue, and parts and accessories 
therefor; medical and surgical drapes; Medical 
devices, namely matrix for biological tissue 
regeneration comprising humman derma in the 
nature of cellular tissue augmentation scafold for use 
in urology and gynecology pelvic floor repair and in 
the manufacture of slings; medical devices for 
treatment of wounds, namely, foam-based dressings, 
colloid and collagen-based dressings, and chemically 
treated dressings.

Class: 42 סוג: 42

Research and design relating to medical services; 
medical, scientific and technological research and 
design services in the field of human tissue 
regeneration, preservation and transplanation; 
industrial analysis and medical  research services; 
preparing and preserving tissue samples for use by 
others for medical research  purposes.

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, therapeutic wound care 
services; tissue therapy and tissue therapy control 
systems, namely, the providing of reduced pressure 
tissue treatment using therapeutic devices with 
wound site feedback control systems for optimizing 
control of the therapy.

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"ה תמוז תשע"ו - 4631/07/2016



 Owners

Name: KCI LICENSING, INC.

Address: 12930 IH-10 West, San Antonio TX 782492248, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : מגדל סונול, דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, 
ישראל

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

U.S.A., 25/11/2013, No. 86128790 ארה"ב, 25/11/2013, מספר 86128790

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ה תמוז תשע"ו - 4731/07/2016



COMO

Trade Mark No. 266415 מספר סימן

Application Date 23/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Conduit Ltd שם: קונדויט בע"מ

Address: 5 Golda Meir Street, Ness Ziona, 74140, Israel כתובת : גולדה מאיר 5, פארק המדע, נס ציונה, 74140, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software platform, mobile software 
platform and software applications that enable 
publishers, resellers and advertisers to engage users, 
publishers and content providers to display, share, 
promote and distribute their content, services and 
products with others across all platforms; none of the 
aforementioned goods for use in the field of 
engineering and plant design industries.  
                                                            

 פלטפורמת תוכנת מחשב, פלטפורמת תוכנה להתקנים ניידים 
ויישומי תוכנה המאפשרים לספקים, מפיצים ומפרסמים 

להתקשר עם משתמשים, מפיצים וספקי תוכן על מנת להציג, 
לשתף, לקדם ולהפיץ את תכניהם, שירותיהם ומוצריהם 

לאחרים על פני כל הפלטפורמות; כל הטובין המוזכרים לעיל 
אינם לשימוש בתחום ההנדסה או תעשיית עיצוב מפעלים.        
                                                                                     

                             
 

Class: 42 סוג: 42

Application services provider (ASP), namely, hosting 
computer and mobile software applications for 
resellers, publishers and advertisers to enable them 
to engage users, publishers and content providers to 
display, share, promote and distribute their content, 
services and products with others across all 
platforms; none of the aforementioned services in the 
field of engineering and plant design industries. 
                                                                                     
                                                                       
 
 
 
 

אספקת שירותי יישומי תוכנה, כגון אחסון יישומי תוכנת מחשב 
ויישומי תוכנה להתקנים ניידים עבור ספקים, מפיצים ומפרסמים 
המאפשרים להם להתקשר עם משתמשים, מפיצים וספקי תוכן 
על מנת להציג, לשתף, לקדם ולהפיץ את תכניהם, שירותיהם 
ומוצריהם לאחרים על פני כל הפלטפורמות; כל השירותים 
המוזכרים לעיל אינם לשימוש בתחום ההנדסה או תעשיית 

עיצוב מפעלים .                                                                
                                                                                     

       
 
 
 
 

                                                                                     
                                                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 4831/07/2016



Trade Mark No. 266417 מספר סימן

Application Date 23/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Conduit Ltd שם: קונדויט בע"מ

Address: 5 Golda Meir Street, Ness Ziona, 74140, Israel כתובת : גולדה מאיר 5, פארק המדע, נס ציונה, 74140, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software platform, mobile software 
platform and software applications that enable 
publishers, resellers and advertisers to engage users, 
publishers and content providers to display, share, 
promote and distribute their content, services and 
products with others across all platforms; none of the 
aforementioned goods for use in the field of 
engineering and plant design industries..

פלטפורמת תוכנת מחשב, פלטפורמת תוכנה להתקנים ניידים 
ויישומי תוכנה המאפשרים לספקים, מפיצים ומפרסמים 

להתקשר עם משתמשים, מפיצים וספקי תוכן על מנת להציג, 
לשתף, לקדם ולהפיץ את תכניהם, שירותיהם ומוצריהם 

לאחרים על פני כל הפלטפורמות; כל הטובין המוזכרים לעיל 
אינם לשימוש בתחום ההנדסה או תעשיית עיצוב מפעלים.        
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 42 סוג: 42

Application services provider (ASP), namely, hosting 
computer and mobile software applications for 
resellers, publishers and advertisers to enable them 
to engage users, publishers and content providers to 
display, share, promote and distribute their content, 
services and products with others across all 
platforms; none of the aforementioned services in the 
field of engineering and plant design industries.

אספקת שירותי יישומי תוכנה, כגון אחסון יישומי תוכנת מחשב 
ויישומי תוכנה להתקנים ניידים עבור ספקים, מפיצים ומפרסמים 
המאפשרים להם להתקשר עם משתמשים, מפיצים וספקי תוכן 
על מנת להציג, לשתף, לקדם ולהפיץ את תכניהם, שירותיהם 
ומוצריהם לאחרים על פני כל הפלטפורמות; כל השירותים  
המוזכרים לעיל אינם לשימוש בתחום ההנדסה או תעשיית 

עיצוב מפעלים .                                                               
                                                                                    

          

כ"ה תמוז תשע"ו - 4931/07/2016



Trade Mark No. 266604 מספר סימן

Application Date 03/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOT MOBILE LTD. שם: הוט מובייל בע"מ

Address: Europark, Yakum, Israel כתובת : הלשכה המשפטית, יורופארק, יקום, ישראל

Name: Parnter Communications Company Ltd שם: חברת פרטנר תקשורת בע"מ

Address: 8 Amal Street, P.O.B. 435, Rosh Ha'ayin, 
48103, Afeq Industrial Park, Israel

כתובת : רחוב עמל 8, ת.ד. 435, ראש העין, 48103, פארק אפק, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Cellular communication networks, Cellular 
communication services

רשתות תקשורת סלולרית, שירותי תקשורת סלולרית.             
                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 5031/07/2016



Trade Mark No. 266606 מספר סימן

Application Date 13/07/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: SOVENCA, S.L.

Address: Poligono El Raposal, 47, 26580 ARNEDO (LA 
RIOJA), Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear (except orthopaedic) and 
headgear.

הלבשה, הנעלה (מלבד אורטופדית) וכיסויי ראש.                   
    

Class: 35 סוג: 35

Advertising, import and export services, procurement 
services for others (purchasing goods for other 
businesses), business management assistance in 
relation to franchising, retailing in shops, retailing via 
electronic media or global computer networks of 
footwear and clothing accessories of all kinds.

פרסום, שירותי יבוא ויצוא, שירותי רכישה עבור אחרים (קניית 
סחורות עבור עסקים אחרים), עזרה בניהול עסקי בקשר 

לזכיינות, קמעונאות בחנויות, קמעונאות דרך מדיה אלקטרונית 
או רשתות מחשב גלובליות של אביזרי הנעלה והלבשה מכל 
הסוגים.                                                                         
                                                                                    

            

כ"ה תמוז תשע"ו - 5131/07/2016



Trade Mark No. 266662 מספר סימן

Application Date 10/07/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours blue, light blue 
(azure) and white as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, תכלת ולבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: 33 Yitschak Rabin Road, Givatayim, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 33, גבעתיים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

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

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus 
including software components and instruments, all 
related to cellular phones, smart-phones, tablets and 
computers, included in class 9.

התקנים, רכיבים, לרבות תוכנה ומכשירים לתקשורת 
ולטלקומוניקציה הקשורים כולם לטלפונים סלולאריים, טלפונים 
חכמים, מחשבי לוח ומחשבים.                                           

                                                                      

Class: 38 סוג: 38

Provision of access to information and content via the 
internet, including via cellular phones, smart-phones, 
tablets and computers, information and advisory 
services relating to all the aforementioned services, 
all included in class 38.

אספקת שירותי גישה לאינטרנט, לרבות באמצעות טלפונים 
סלולאריים, טלפונים חכמים, מחשבי לוח ומחשבים.ייעוץ ומידע 
בנוגע לכל הנ"ל הנכללים כולם בסוג 38.                               
                                                                                    

                                                                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 5231/07/2016



PHI Networks

Trade Mark No. 266675 מספר סימן

Application Date 03/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOT MOBILE LTD. שם: הוט מובייל בע"מ

Address: הלשכה המשפטית, יורופארק, יקום, ישראל כתובת : הלשכה המשפטית, יורופארק, יקום, ישראל

Name: Parnter Communications Company Ltd שם: חברת פרטנר תקשורת בע"מ

Address: 8 רחוב עמל, P.O.B. 435,  ראש העין, 48103, פארק
אפק, ישראל

כתובת : רחוב עמל 8, ת.ד. 435, ראש העין, 48103, פארק אפק, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Cellular communication networks, Cellular 
communication services.

רשתות תקשורת סלולרית, שירותי תקשורת סלולרית.             
                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 5331/07/2016



PHI

Trade Mark No. 266676 מספר סימן

Application Date 03/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOT MOBILE LTD. שם: הוט מובייל בע"מ

Address: הלשכה המשפטית, יורופארק, יקום, ישראל כתובת : הלשכה המשפטית, יורופארק, יקום, ישראל

Name: Parnter Communications Company Ltd שם: חברת פרטנר תקשורת בע"מ

Address: 8 רחוב עמל, P.O.B. 435,  ראש העין, 48103, פארק
אפק, ישראל

כתובת : רחוב עמל 8, ת.ד. 435, ראש העין, 48103, פארק אפק, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Cellular communication networks, cellular 
communication services

רשתות תקשורת סלולרית, שירותי תקשורת סלולרית.             
                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 5431/07/2016



Trade Mark No. 266703 מספר סימן

Application Date 16/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1208870 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4629790 ארה"ב מספר: 4629790

Dated 28/10/2014 (Section 16) מיום 28/10/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Recycled plastic in the form of bars, blocks, pellets, 
rods, sheets, tubes, filament, and shredded plastic 
for use in further manufacturing; semi-processed 
plastics.

Class: 35 סוג: 35

Charitable services, namely, organizing and 
developing projects that aim to improve the lives of 
underprivileged and impoverished people; promoting 
public awareness in the field of social welfare; 
promoting public awareness of environmental 
matters; promoting public awareness of pollution and 
poverty.

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

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

U.S.A., 08/04/2014, No. 86086356 ארה"ב, 08/04/2014, מספר 86086356

Class: 17 סוג: 17

Class: 35 סוג: 35

כ"ה תמוז תשע"ו - 5531/07/2016



Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "PLASTIC" AS TO CLASS 17 
ONLY. separately, but in the combination of the 
mark.

 Owners

Name: THE PLASTIC BANK RECYCLING 
CORPORATION

Address: 1218 3rd Ave., Suite 2150, Seattle, WA 98101, 
U.S.A.

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 5631/07/2016



Trade Mark No. 266776 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1209626 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Oerlikon Trading AG, Trübbach

Address: Hauptstrasse 53, CH-9477 Trübbach, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Inorganic chemical compounds for hard coatings.

Class: 40 סוג: 40

Service of coating hard materials deposited by a 
vacuum procedure for industry.

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

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

Switzerland, 17/10/2013, No. 654038 שוויץ, 17/10/2013, מספר 654038

Class: 1 סוג: 1

Class: 40 סוג: 40

כ"ה תמוז תשע"ו - 5731/07/2016



Trade Mark No. 266802 מספר סימן

Application Date 27/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1114909 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 113861673 צרפת מספר: 113861673

Dated 26/09/2011 (Section 16) מיום 26/09/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Heidi BARNES-WATSON

Address: 13 rue de Lubeck, F-75116 Paris, France

Name: Barnes

Address: 22 rue de l'Hôtel de Ville, F-92200 Neuilly sur 
Seine, France

(société par actions simplifiée (a corporation of France))

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: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; banking; real estate affairs; 
real estate appraisal; real estate management; 
financing services; financial analysis; mutual funds or 
capital investments; financial consultancy; financial 
evaluations (insurance, banking, real estate).

Class: 37 סוג: 37

Building construction supervision; masonry, 
plastering or plumbing work.

Class: 42 סוג: 42

Architecture; design of interior decor; technical 
project studies; authenticating works of art.

כ"ה תמוז תשע"ו - 5831/07/2016



Trade Mark No. 266837 מספר סימן

Application Date 16/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Agbaria Shadi שם: אגבאריה שאדי

Address: P.O.B. 505, Um el fahem, 30010, Israel כתובת : ת.ד. 505, אום אל פאחם, 30010, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Accounting and administrative software including 
customers, suppliers and cash flow managing.

תוכנה לניהול חשבונות בעסק, לרבות ניהול לקוחות וספקים 
ותזרים מזומנים.                                                   

כ"ה תמוז תשע"ו - 5931/07/2016



Trade Mark No. 266842 מספר סימן

Application Date 17/07/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours green, yellow and 
brown as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק, צהוב וחום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: B. TEVA (SPORTEVA) LTD. שם: בי. טבע (ספורטבע) בע"מ

Address: Tuval 11 St., Ramat Gan, Israel כתובת : רח' תובל 11, רמת גן, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosef Samuel, Adv

Address: Tuval 13 St., Ramat Gan, Israel

שם: משרד עו"ד יוסף סמואל ושות' 

כתובת : רח' תובל 13, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Curcumin based nutritional supplement for human 
acting as an anti inflammation [including all types of 
arthritis (rheumatoid arthritis), chronic infection, 
inflammatory and autoimmune, inflammatory 
diseases of the gastrointestinal tract (Crohn's 
disease, ulcerative colitis)], anti cancer and anti 
depressive.

תוספי תזונה לבני האדם על בסיס כורכומין הפועלים כאנטי 
דלקתיים { בכלל זה דלקות פרקים מכל הסוגים  ( כולל 

ראומטואיד ארטריטיס),דלקות כרוניות, דלקות אוטואימוניות, 
מחלות דלקתיות של מערכת העיכול ( קרוהן, קוליטיס)}, אנטי 
סרטניים ואנטי דכאוניים.                                                   
                                                                                    

              

כ"ה תמוז תשע"ו - 6031/07/2016



ילדות ישראלית

Trade Mark No. 266859 מספר סימן

Application Date 17/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOP! CHANNEL LTD. שם: ערוץ הופ! בע"מ

Address: רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל כתובת : רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials;  office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes).

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי 
כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; צורכי 
משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים).       
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים.                                           

כ"ה תמוז תשע"ו - 6131/07/2016



Trade Mark No. 266891 מספר סימן

Application Date 22/07/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים לבן וירוק הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Naknik Naariya Kosher Soglowek L.T.D שם: נקניק נהריה כשר זוגלובק בע"מ 

Address: 8 Hagaaton Blvd, Naharia, 22100, Israel כתובת : שד הגעתון 8, נהריה, 22100, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Bilet, Adv.

Address: 11 Bilu Street, Tel Aviv, 65222, Israel

שם: ראובן בילט, עו"ד

כתובת : רחוב בילו 11, תל אביב, 65222, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat and sausage. מוצרי בשר ונקניק.

כ"ה תמוז תשע"ו - 6231/07/2016



Trade Mark No. 266969 מספר סימן

Application Date 22/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0919998 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The word SUNDSTRÖM and to the right of the word 
is a circle which is filled with figurative waves and 
that is divided with a white vertical stripe that runs 
through the circle.

 Owners

Name: Sundström Safety AB

Address: Box 10056, SE-181 10 Lidingö, Sweden

(Sweden Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Personal protective equipment for use in factories 
and workshops e.g. in connection with welding and 
spray painting, such as spectacles, caps and hoods; 
apparatus and instruments for personal protection in 
spraying, painting, grinding, polishing, rock drilling, 
high-pressure washing, welding, etching, building, 
repair and the like processes; articles of clothing for 
use in industry for protection against accident, fire or 
injury; respirators, respiratory helmets and respiratory 
masks, none for artificial resuscitation; spectacles; 
safety shields; welding shields; protective visors; 
safety hoods; welding hoods; particle filters, gas 
filters, vapour filters (parts of protective masks); 
lenses; glasses for use in spectacles, goggles, 
helmets and in the like articles; parts and fittings, 
included in this class for all the aforesaid goods.

כ"ה תמוז תשע"ו - 6331/07/2016



Trade Mark No. 266992 מספר סימן

Application Date 27/07/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Hong Kong No. 301636164 הונג קונג מספר: 301636164

Dated 10/06/2010 (Section 16) מיום 10/06/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Trendy International Investment Limited

Address: Unit C 17/F, Silvercorp Int’l Tower, 713 Nathan 
Road, KL, Hong Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Purses; Backpacks; Pocket wallets; Shopping bags; 
Handbags; Valises; Key cases [leatherware]; 
Haversacks; Garment bags for travel; Sports bags; 
Umbrellas; Imitation leather; Leather trimmings for 
furniture; Leather straps; Canes; Saddlery; Gut for 
making sausages.

ארנקים; תרמילי גב; ארנקי כיס; תיקי קניות; תיקי יד; מזוודות; 
נרתיקי מפתיחות [הלבשה מעור]; תרמילים; תיקי בגדים 

לנסיעות; תיקי ספורט; מטריות; חיקוי עור; קישוטי עור לריהוט; 
רצועות עור; קנים; ציוד רכיבה; מעיים להכנת נקניקים.            
                                                                                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Trousers; Outerclothing; Knitwear [clothing]; 
Coats; Skirts; Sports jerseys; Overcoats; Jackets; 
Clothing of leather; Furs (clothing); Tee-shirts; 
Drawers [clothing]; Pants; Undergarments; Pyjamas; 
Ready-made linings [parts of clothing]; Dust coat; 
Down cloth; Child cloth; Layettes [clothing]; Bathing 
drawer; Bathing suits; Raincoat; Mountain climbing 
shoes; Footwear; Boots; Half-boots; Lace-up boots; 
High boots; Slippers; Sandals; Sports shoes; Caps 
[headwear]; Hats; Hosiery; Socks trouser; Gloves 
[clothing]; Shawls; Neckties; Scarfs; Tie; Girdles; 
Wedding dresses; Shirt; Brassieres; Belts [clothing]; 
Chasubles; Sashes for wear; Wimples; Maniples; 
Shower caps; Eyeshade.

לבוש; מכנסיים; לבוש עליון;סריגים [לבוש] מעילים; חצאיות; 
גופיות ספורט; מעילים ארוכים; ז'קטים; לבוש מעור; פרוות 
(לבוש); חולצות – טי; לבנים [לבוש]; תחתונים; הלבשה 
תחתונה; פיז'אמות; בטנות מוכנות-לשימוש [חלקי לבוש]; 
מעילים עליונים; ביגוד תחתון; ביגוד ילדים; ביגוד פעוטות 

[לבוש]; לבני רחצה; בגדי ים; מעילי גשם; נעלי טיפוס הרים; 
הנעלה; מגפיים; חצאי-מגף; מגפי שרוכים; מגפיים כבוהים; 
נעלי בית; סנדלים; נעלי ספורט; כובעי מצחייה [כיסויי ראש]; 
כובעים; גרביים; גרביונים; כפפות [לבוש]; שלים; עניבות; 

צעיפים; פפיון; מחוכים; שמלות כלה; חולצות; חזיות; חגורות 
[לבוש]; גלימות; אבנטים ללבישה; שביסים; צעיפים מעוטרים; 
כיסויי ראש למקלחת; כיסויי עיניים.                                       
                                                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 6431/07/2016



Trade Mark No. 267168 מספר סימן

Application Date 27/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1211102 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the wording "nogs no 
gravity shoes", in original letters, placed on two lines.

 Owners

Name: OLIVIERI GIUSEPPE

Address: Via Trento, 20, I-63039 SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO (AP), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Presentation of goods on communication media, for 
retail purposes.

כ"ה תמוז תשע"ו - 6531/07/2016



Trade Mark No. 267272 מספר סימן

Application Date 05/08/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

 Owners

Name: Visa International Service Association

Address: 900 Metro Center Boulevard, Foster City, 
California, 94404, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machine and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus ; all 
included in class 9

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

מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים 
עבור  מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, 

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי 
אש ; הנכללים כולם בסוג 9                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs ; all included in class 36

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי ; 
הנכללים כולם בסוג 36                                           

כ"ה תמוז תשע"ו - 6631/07/2016



Trade Mark No. 267320 מספר סימן

Application Date 12/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1211442 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; raw and 
processed tobacco; cigars; cigarettes; tobacco pipes; 
roll tobacco, cigarette paper; filters for cigarettes; 
snuff.

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

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

Benelux, 11/02/2014, No. 1284083 בנלוקס, 11/02/2014, מספר 1284083

Class: 34 סוג: 34

כ"ה תמוז תשע"ו - 6731/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, black, 
light brown and dark brown. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Flandria - Tabak, Sigaren en sigarettenfabriek 
N.V.

Address: Waregemsesteenweg 157, B-9770 
Kruishoutem, Belgium

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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"ה תמוז תשע"ו - 6831/07/2016



Trade Mark No. 267328 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1211556 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; 
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"ה תמוז תשע"ו - 6931/07/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Anadolu Ajansi Ticaret Anonim sirketi

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

(Corporation)

כ"ה תמוז תשע"ו - 7031/07/2016



Trade Mark No. 267391 מספר סימן

Application Date 13/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1212260 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely hormone therapy 
products in the field of gynaecology; sanitary 
preparations for medical purposes; contraceptive 
products not included in other classes; medical 
and/or pharmaceutical products for treating 
menopause and menorrhagia.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments namely intra 
uterin contraceptive devices and coils; orthopaedic 
articles.

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

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

European Union, 04/06/2014, No. 012938015 האיחוד האירופי, 04/06/2014, מספר 012938015

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

כ"ה תמוז תשע"ו - 7131/07/2016



 Owners

Name: Odyssea Pharma S.P.R.L.

Address: Rue du Travail 16, B-4460 Grace-Hollogne, 
Belgium

(Belgium Private Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 7231/07/2016



Trade Mark No. 267397 מספר סימן

Application Date 09/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1036962 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SI-BONE, Inc.

Address: 3055 Olin Avenue, Suite 2200, San Jose CA 
95128, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kuperschmit and Goldstein, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Natar, 4059300, Israel

שם: קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 4059300, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic surgical implants, namely, rods used to 
immobilize and fuse joints.

כ"ה תמוז תשע"ו - 7331/07/2016



Trade Mark No. 267408 מספר סימן

Application Date 05/08/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material;  stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes;  office requisites (except 
furniture);  plastic materials for packaging (not 
included in other classes);

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס, צרכי כריכת ספרים,  צרכי כתיבה, 
דבקים לנייר או לשימוש ביתי, חומרים לאומנים, מכחולים, 
וצרכי משרד (למעט רהיטים),  חומרים פלסטיים לאריזה 

(שאינם נכללים בסוגים אחרים),.                                         
                                                                                    

                                          

Class: 18 סוג: 18

 umbrellas and parasol.  מטריות ושמשיות.               

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes.

משחקים וצעצועים, צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים.                                           

כ"ה תמוז תשע"ו - 7431/07/2016



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours green, purple, red, 
pink, light blue, orange, brown and black as shown in 
the mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק, סגול, אדום, ורוד, תכלת, כתום, 
חרדל (חום) ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Shefa tor (2010) inport and export Ltd. שם: שפע טור (2010) יבוא ושיווק בע"מ

Address: Hadekel 30 St., Ahisamach, 73105, Israel כתובת : רח' הדקל 30, אחיסמך, 73105, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mati Apel Adv

Address: Hagra 10 St., Bne Brak, 51423, Israel

שם: עו"ד מתי אפל

כתובת : רח' הגר"א 10., בני ברק, 51423, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 7531/07/2016



SkyView

Trade Mark No. 267436 מספר סימן

Application Date 11/08/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 31053, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 31053, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer-operated hardware and associated 
software displays for flight training simulators, 
utilizing image generators for projecting a wide field-
of-view on near eye displays including head-mounted 
displays; all included in class 9.

תצוגות חומרה ותוכנה נלווית מופעלות מחשב עבור סימולטורי 
אימון טיסה, המשתמשות במחולל דמות עבור הטלה של שדה 
ראיה רחב על תצוגות קרובות עין לרבות תצוגות מורכבות 

ראש; הנכללות כולן בסוג 9.                                               
                                                          

כ"ה תמוז תשע"ו - 7631/07/2016



EVERLAST

Trade Mark No. 267444 מספר סימן

Application Date 12/08/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mouth guard; ear and eyebrow protectors; head 
guards; helmets for boxers .

"מגני פה; מגיני אוזניים וגבות למתאגרפים; מגני ראש; קסדות. 
                                   

Class: 18 סוג: 18

gym bags.     .תיקי אימון

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear and protective fittings 
for shoes;  all included in class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש ואביזרי הגנה לנעליים;  הנכללים 
כולם בסוג 25.                                             

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles, equipment and apparatus not included in 
other classes; exercise and fitness apparatus and 
equipment; supporters, protectors, guards and pads 
for sports, athletics and fitness; playground 
apparatus and equipment; decorations for Christmas 
trees; playing cards; skates, skateboards; bags 
specifically adapted for sports articles and 
equipment; fishing equipment; equestrian equipment; 
 boxing masks; boxing gloves; hand tapes and wraps 
for boxing and MMA use;  punch mitts and gloves; 
punch and kick boards; grappling gloves; sparring 
gloves; gloves for sports;  gloves for use in boxing 
and MMA; striking bags; strike shields; target 
paddles; punching bags; freestanding bags;  training 
dummies; striking-bag platforms; dumbbells; rowing 
machines; chest weights; spring exercisers; grip 
developers; medicine balls;  punching bags; training 
bags; skipping ropes; boxing and wrestling rings; 
gymnasium horses, parallel bars, weight benches; 
step machines; weightlifting gloves; gym bags; 
trampolines; exercise equipment; weight lifting 
equipment; weight lifting belts; free weights; aerobic 
equipment; aerobic fitness belts; stationery cycles; 
elastic exercise bands; ankle weights; wrist weights; 
treadmills; exercise bikes; stationery bikes;  elliptical 
machines; martial arts equipment; kicks; shin guards; 
body shields; dumb-bells; kettle bells; free weights; 
medicine balls;  gym balls; gym bars; sit up benches; 
exercise bikes; stationary bikes; elliptical machines; 
treadmills; weight benches; weight towers; 
trampolines; mats; aerobic equipment; aerobic fitness 
belts, stationery cycles, elastic exercise bands, ankle 
weights, wrist weights, treadmills; hurdles; javelins; 
shot puts; discus; poles for used in athletic jumps; 
vaulting poles; nets; hammers for throws; starting 
blocks; parts, accessories and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; מוצרי ספורט והתעמלות, ציוד ומכשירים 
שאינם כלולים בסוגים אחרים; מכשירים וציוד אימון וחיטוב; 
רפידות תמיכה, הגנה, ושמירה לספורט, אתלטיקה וחיטוב; 
מכשירים וציוד לגני שעשועים; קישוטים לעצי חג המולד; 

כרטיסי משחק; גלגיליות; סקייטבורד; תיקים המותאמים באופן 
ספציפי לציוד ומכשירי ספורט; ציוד לדיג; ציוד לרכיבה על 
סוסים; מסיכות אגרוף; כפפות אגרוף; סרטים וכיסויי ידיים 
לשימוש באגרוף ואומנויות לחימה משולבות ; קרשי אגרוף 
ובעיטות; כפפות אצבע ; כפפות אימונים; כפפות לספורט; 
כפפות לשימוש באגרוף ובאומנויות לחימה משולבות; שקי 
אגרוף; כריות אגרוף; חובטנים; שקים עומדים; בובות אימון; 

פלטפורמות לשקי אגרוף; משקולות; מכונות חתירה; משקולות 
חזה; קפיצים לאימון; מפתחי אחיזה; כדורים לאימון; שקי 

אגרוף; שקי אימון; דילגיות; טבעות אגרוף והיאבקות; חמורי 
התעמלות; מקבילים; ספסלי הרמת משקולות; מכשירי מדרגה; 
כפפות להרמת משקולות; תיקי אימון; טרמפולינות; ציוד לאימון; 
ציוד להרמת משקולות; חגורות להרמת משקולות; משקולות 
חופשיות; ציוד לאירובי; חגורות כושר אירוביות; אופני כושר; 
סרטי אימון אלסטיים; משקולות קרסול; משקולות לכף היד; 

הליכונים; אופני כושר; אופניים נייחים; מכשיר אליפטיקל ; ציוד 
לאומנויות לחימה; מגני ברכיים; מגני גוף; משקולות; קטלבלס 
;כדורי אימון; כדורי התעמלות; מוטות אימון; ספסל סיט-אפ; 
אופני התעמלות; אופניים נייחים; מכונות אליפטיקל; הליכונים; 

ספסלים להרמת משקולות; טרמפולינות; שטיחונים; ציוד 
אירובי; חגורות אימון אירוביות; אופניים נייחים; סרטי אימון 
אלסטיים; משקולות קרסול; משקולות כף יד; הליכונים; 

משוכות; כידונים; כדור ברזל; דסקוס; מוטות לשימוש בקפיצות 
אתלטיות; מוטות מקומרות לקפיצה; רשתות; פטישים לזריקה; 

לבנות זינוק; חלקים, אביזרים, והתאמות עבור כל הטובין 
האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 28.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 7731/07/2016



 Owners

Name: EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION

Address: New York, New York, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 7831/07/2016



Trade Mark No. 267456 מספר סימן

Application Date 11/08/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shachar Levi שם: שחר לוי

Address: 18/40 Ehud Manor St., Natanya, Israel כתובת : אהוד מנור 18/40, נתניה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Plom, Adv.

Address: 5 Kineret St. B.S.R. Tower 3, P.O.B. 161, Bnei 
Brak, 5126237, Israel

שם: איל פלום, עו"ד

כתובת : רח' כנרת 5, מגדל ב.ס.ר. 3, ת"ד פנימי 161, בני ברק, 
5126237, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics cream and lotions; day cream, night 
cream, anti wrinkle cream, eye cream; serum eye 
and face, body scrub, body butter, body lotion, body 
oil, perfume oil, mud shampoo, conditioner, shower 
gel, aloe verra gel, hand cream, foot cream; soaps, 
mud, scent spreading bottle , facial milk, facial toner, 
facial cleanser; day moisturizing cream, night 
moisturizing cream; cleansing gel, facial mud mask; 
hair mask, hair serum, bath salt; all products 
originate from the Dead Sea.

משחות ותרחיצים קוסמטיים; קרם יום, קרם לילה, קרם נגד 
קמטים, קרם עיניים, סרום עיניים ופנים, פילינג גוף, חמאת גוף, 
קרם גוף, שמן גוף, שמן בושם, שמפו בוץ, מרכך, ג'ל רחצה, ג'ל 
אלוורה, קרם ידיים, קרם רגליים, סבונים, בוץ, מפיצי ריח, חלב 
פנים, מי פנים, תרחיץ ניקוי פנים, קרם לחות יום, קרם לחות 
לילה, ג'ל ניקוי; מסכת בוץ לפנים, מסכות לשיער, שמן סרום 

לשיער, מלח אמבט; המוצרים כולם מקורם מים המלח.            
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 7931/07/2016



Trade Mark No. 267500 מספר סימן

Application Date 10/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1212367 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Maintenance services, namely, maintenance services 
of appliances and apparatus for clothes washing 
machines, clothes drying machines and apparatus for 
use for domestic and commercial laundry purposes; 
repair services of appliances and apparatus for 
clothes washing machines, clothes drying machines 
and apparatus for use for domestic and commercial 
laundry purposes; laundering services; repair and 
maintenance of clothing, curtains, leather and suede 
items, home furnishings, upholstery items, duvets, 
sheets, pillowcases and bed linen; dry cleaning and 
laundry services for clothing, curtains, leather and 
suede items, home furnishings, upholstery items, 
duvets, sheets, pillowcases and bed linen; ironing 
and pressing of clothing, curtains, leather and suede 
items, home furnishings, upholstery items, duvets, 
sheets, pillowcases and bed linen; all included in 
class 37.

Class: 39 סוג: 39

Collection and delivery services relating to laundry.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/10/2013, No. UK00003026239 UK00003026239 ממלכה מאוחדת, 15/10/2013, מספר

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

כ"ה תמוז תשע"ו - 8031/07/2016



 Owners

Name: Xeros Limited

Address: Unit 2, Evolution Advanced Manufacturing Park, 
Whittle Way, Catcliffe, Rotherham, South Yorkshire S60 
5BL, United Kingdom

(A UK 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

כ"ה תמוז תשע"ו - 8131/07/2016



Trade Mark No. 267535 מספר סימן

Application Date 17/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1212885 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 012874046 האיחוד האירופי מספר: 012874046

Dated 24/09/2014 (Section 16) מיום 24/09/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: L'OREAL

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

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics for hair care, namely shampoos, gels, 
mousses, balms, creams, powders, waxes, serums, 
lotions, masks, aerosol products for hair care and 
styling, hair spray, hair dyes and bleaching products, 
products for protecting dyed hair, hair waving and 
setting products; essential oils.

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

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

France, 10/04/2014, No. 14 4 083 196 צרפת, 10/04/2014, מספר 196 083 4 14

Class: 3 סוג: 3

כ"ה תמוז תשע"ו - 8231/07/2016



SUBWAY

Trade Mark No. 267574 מספר סימן

Application Date 17/08/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Subway IP Inc.

Address: 700 S. Royal Poinciana Blvd., Suite 500, Miami 
Springs, FL 33166, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Goldberg, Adv.

Address: 10 Plaut Street Rabin Park, Rehovot, Israel

שם: משה גולדברג, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10 פארק רבין, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Sandwiches and wrap sandwiches; baked goods, 
such as bread and cookies, for consumption on or off 
the premises; snacks namely Pretzels, corn chips, 
tortilla chips, puffed corn curls, popped corn, cakes, 
pastries, cookies; dressings for salad, sandwiches 
and wraps; Combination meals consisting primarily of 
a sandwich and a snack, for consumption on or off 
the premises, all included in class 30.

כריכים וכריכים עטופים, מאפים, כמו לחם ועוגיות  לצריכה 
באתר המכירה או מחוצה לו, חטיפים דהיינו בייגלה, צ'יפס 

תירס, צ'יפס טורטייה, תלתלי תירס תפוחים, פופ -קורן, עוגות, 
מאפים, עוגיות,רטבים לסלט, כריכים ועטיפות כריכים,ארוחות 
משולבות המורכבות בעיקר מכריך וחטיף, לצריכה באתר 

המכירה או מחוצה לו; הנכללים כולם  בסוג 30.                     
                                                                                    

                                                                    

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, beverages ,fruit-based beverage 
consisting primarily of fruit and crushed ice and fruit 
juice drinks containing water, for consumption on or 
off the premises, all included in class 32.

משקאות קלים, משקאות, משקה מבוסס מפירות המורכב 
בעיקר מפירות וקרח כתוש ומשקאות מיץ פירות המכילים מים , 
לצריכה בתוך או מחוץ לאתר המסעדה,כל אלו נכללים בסוג 

                                                                               .32
      

כ"ה תמוז תשע"ו - 8331/07/2016



THERMOVENT

Trade Mark No. 267610 מספר סימן

Application Date 19/08/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 009130867 האיחוד האירופי מספר: 009130867

Dated 08/11/2010 (Section 16) מיום 08/11/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Smiths Medical International Limited

Address: 1500 Eureka Park, Lower Pemberton, Ashford, 
Kent TN25 4BF, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Humidifiers and heat and moisture exchangers for 
medico-surgical use.

מלחלחים ומחלפי חום ולחות לשימוש מדיקו- כירורגי.             
                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 8431/07/2016



SUCTIONPRO

Trade Mark No. 267614 מספר סימן

Application Date 19/08/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 003617735 האיחוד האירופי מספר: 003617735

Dated 03/05/2005 (Section 16) מיום 03/05/2005 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Smiths Medical International Limited

Address: 1500 Eureka Park, Lower Pemberton, Ashford, 
Kent TN25 4BF, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheters; tracheal catheters; suction catheters; 
closed system suction catheter assemblies; and parts 
and fittings.

צנתרים; צנתרים קניים; צנתרי שאיבה; יחידות הרכב של צנתרי 
שאיבה במערכת סגורה; וחלקים ומתאמים.                           

                        

כ"ה תמוז תשע"ו - 8531/07/2016



Trade Mark No. 267671 מספר סימן

Application Date 11/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1213137 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools for use in  lifts ; motors 
and engines (other than for land vehicles); pressure 
or air suction machines; extractors for lifts; control 
mechanisms for machines, engines or motors; 
blowing machines for the compression, exhaustion 
and transport of gases and air; electrical, 
electrotechnical and electronic devices for controlling 
motors for ventilation and for smoke extraction 
systems; elevator control devices, including 
electrical, electrotechnical and electronic devices.

Class: 9 סוג: 9

Safety devices for lifts (not included in other classes); 
computers; software; computer programs 
(downloadable software); software in the field of lifts; 
management software for use in home automation; 
electric, electrotechnical and electronic equipment for 
controlling the operating parameters of lifts; 
detectors; smoke detectors; air analysis apparatus; 
electric and electronic monitoring apparatus, namely, 
cameras, sensors, switches and controls; heat 
regulating apparatus; quantity indicators; temperature 
indicators; electric measuring apparatus; measuring 
apparatus; apparatus and instruments for detecting 
fire; pumps, nozzles, fire alarms and sprinkler 
systems for fire protection and other similar 
firefighting apparatus and instruments (not included 
in other classes); distribution boxes (electricity); 
control boards and consoles (electricity); junction 
boxes (electricity); electronic display boards; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; electric installations for the remote control 
of electrical and electronic apparatus in homes 
(home automation); electric apparatus for 
commutation; electro-dynamic apparatus for the 
remote control of signals; electric and electronic 
apparatus for control and monitoring, namely boiler 
control instruments, heat regulating apparatus, time 
recording apparatus, automatic time switches (with 
the exception of dial trains for timepieces); 
thermostats light dimmers (regulators); electricity 
conduits and material for electricity mains, namely, 
wires and cables; switches transmitters of electronic 
signals; electrical devices for opening and closing 
doors; anti-theft warning apparatus and electric theft 
prevention installations.

כ"ה תמוז תשע"ו - 8631/07/2016



 Owners

Name: ROYAL AFC S.A.

Address: 8, Schlassstrooss, L-6660 Born, Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair of building automation 
equipment and lifts; installation services of building 
automation equipment and lifts; construction 
information; repair information; elevator installation 
and repair; installation, maintenance, and repair, of 
computers, control and command apparatus and 
devices for elevators, safety apparatus and devices 
for elevators,; installation of home automation 
management systems for dwellings and buildings for 
industrial use; maintenance and servicing of home 
automation management systems for dwellings and 
buildings for industrial use; repair of home 
automation management systems for dwellings and 
buildings for industrial use; information on the use of 
automated home management systems..

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating  to building automation 
equipment and lifts; industrial analysis and research 
services relating to building automation equipment 
and lifts; design and updating of computer software, 
namely, software for use in home automation; rental 
of software, namely, rental of software for use in 
home automation.

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

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

Benelux, 13/09/2013, No. 1275157 בנלוקס, 13/09/2013, מספר 1275157

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 8731/07/2016



Trade Mark No. 267739 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1213977 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized wording "ULLTRA 
DIMM," with the word "ULLTRA" above the word 
"DIMM.".

 Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 951 SanDisk Drive, Milpitas, California 95035, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Blank data storage devices, namely, non-volatile 
flash memory drives, non-volatile memory drives in 
the nature of computer memory hardware, solid state 
drives and embedded memory storage drives; data 
storage devices, namely, pre-recorded flash drives 
and solid state drives featuring software for data 
management, application acceleration, security and 
encryption of data.

כ"ה תמוז תשע"ו - 8831/07/2016



Trade Mark No. 267743 מספר סימן

Application Date 01/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0496662 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 770775 גרמניה מספר: 770775

Dated 22/02/1963 (Section 16) מיום 22/02/1963 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Stulz GmbH

Address: Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating, refrigerating, drying and humidifying 
appliances.

כ"ה תמוז תשע"ו - 8931/07/2016



Trade Mark No. 267747 מספר סימן

Application Date 06/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0850246 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Landgenossenschaft Ennstal - "Ennstal Milch" 
KG

Address: A-8950 Stainach, Austria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 9031/07/2016



Trade Mark No. 267749 מספר סימן

Application Date 28/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0900670 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 900670 האיחוד האירופי מספר: 900670

Dated 20/02/2006 (Section 16) מיום 20/02/2006 (סעיף 16) 

 Owners

Name: OSRAM GmbH

Address: Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 München, 
Germany

(Germany Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, especially electric lamp and 
luminaires; parts of the aforementioned goods.

כ"ה תמוז תשע"ו - 9131/07/2016



Trade Mark No. 267777 מספר סימן

Application Date 24/08/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consultation; business advice, inquiries, or 
information; information in business matters; 
business assistance, management and information 
services; comprehensive customer service, namely, 
customer service management in the field of cloud 
computing, cloud hosting, managed hosting, server 
hosting and managed server hosting; and business 
assistance, advisory, management and consulting 
services, namely, helping businesses and 
organizations solve business problems and make 
business decisions in the field of cloud computing, 
cloud hosting, managed hosting, server hosting and 
managed server hosting.

ייעוץ עסקי; יעוץ, פניות, או מידע עסקי; מידע בנושאים עסקיים; 
סיוע עסקי, שירותי ניהול ומידע; שירות לקוחות מקיף, דהיינו, 
ניהול שירות לקוחות בתחום מחשוב הענן, אירוח ענן, אירוח 

מנוהל, אירוח שרתים וניהול אירוח שרתים; ושירותי סיוע עסקי, 
ייעוץ, ניהול והכוונה, דהיינו, סיוע לעסקים וארגונים בפתרון 
בעיות עסקיות וקבלת החלטות עסקיות בתחום מחשוב ענן, 
אירוח ענן, אירוח מנוהל, אירוח שרת ואירוח שרת מנוהל.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, namely, providing e-mail 
services, telecommunications consultancy, digital 
network telecommunications services, operation of 
telecommunications equipment, providing electronic 
telecommunications connections, telecommunication 
access services, telecommunication gateway 
services, transfer of data by telecommunication, data 
transmission and telecommunication services, 
providing access to telecommunications networks, 
telecommunications routing and junction services, 
telecommunication services provided via Internet 
platforms and portals.

טלקומוניקציה, דהיינו, אספקת שירותי דואר אלקטרוני, ייעוץ 
בנושא תקשודת רחק, שירותי רשתות טלקומוניקציה דיגיטליות, 

הפעלת ציוד תקשורת רחק, אספקת חיבורי תקשורת 
אלקטרוניים, שירותי גישה בטלקומוניקציה, שירותי שער 
תקשורת, העברת נתונים באמצעי טלקומוניקציה, שירותי 
העברת נתונים ותקשורת רחק, אספקת גישה לרשתות 
תקשורת, שירותי ניתוב וחיבור לתקשורת מרחוק, שירותי 
תקשורת רחק המסופקים על ידי פלטפורמות ופורטלים 

באינטרנט.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 9231/07/2016



 Owners

Name: Rackspace US, Inc.

Address: 1 Fanatical Place, City of Windcrest, San 
Antonio, Texas, 78218, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, cloud hosting and 
managed hosting provider services; server hosting 
and managed server hosting; cloud hosting, 
managed hosting, server hosting and managed 
server hosting in the nature of scalable and 
interoperable hosting of computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, 
electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others that are 
accessible via the Internet, as well as supporting 
hardware, namely, providing technical advice relating 
to computer hardware, technical consultancy relating 
to the use of computer hardware, computer hardware 
testing services, configuration of computer hardware 
using software, consultancy in the design and 
development of computer hardware, diagnosis of 
computer hardware problems through the use of 
software; technical support services, namely, 
administration, management and troubleshooting in 
the nature of service desk/help desk services, 
providing dedicated service desk/help desk 
personnel, troubleshooting of computer software and 
network problems, and diagnosing of computer 
hardware problems in the field of cloud computing, 
cloud hosting, managed hosting, server hosting and 
managed server hosting; infrastructure as a service 
(IAAS) featuring computer software platforms for 
creating, managing, and deploying cloud computing 
environments and services; installation, 
configuration, and operation of computer software 
platforms for creating, managing, and deploying 
cloud computing environments and services; 
research, design, and optimization of computer 
hardware and software to run computer software 
platforms for creating, managing, and deploying 
cloud computing environments and services; design, 
deployment, support, management, and maintenance 
of cloud computing infrastructure software for others; 
design, deployment, support, management, and 
maintenance of cloud computing infrastructure 
software for others who wish to use such cloud 
software and cloud operating systems in their data 
centers

שירותי מחשב דהיינו, אירוח ענן ושירותי אספקת אירוח מנוהל; 
אירוח שרתים וניהול אירוח שרתים; אירוח ענן, אירוח מנוהל, 
אירוח שרת, ואירוח שרת מנוהל באופי של אירוח מדרגי ובעל 
יכולת פעולה הדדית של תוכנות מחשב, אתרי אינטרנט, יישומי 
תוכנת רשת באינטרנט, מאגרי מידע אלקטרוניים, תוכן דיגיטלי, 

ויישומי תוכנת מחשב עסקי של אחרים, אשר נגישים דרך 
האינטרנט וכן תמיכה בחומרה, דהיינו, אספקת ייעוץ טכני 

הקשור לחומרת מחשב, ייעוץ טכני הקשור לשימוש בחומרת 
מחשב, שירותי בדיקת חומרת מחשב, קונפיגורציה של חומרת 
מחשב באמצעות שימוש בתוכנה, ייעוץ בעיצוב ופיתוח חומרת 
מחשב, אבחון בעיות בחומרת מחשב באמצעות שימש בתוכנה; 

ירותי תמיכה טכניים, דהיינו, אדמיניסטרציה, ניהול ופתרון 
בעיות באופי של שולחן שירות / שירותי שולחן תמיכה, אספקת 
שולחן שירות ייעודי/ כוח אדם לשולחן עזרה, פתרון תקלות של 
בעיות בתוכנת מחשב ורשת, ואבחון של בעיות בחומרת מחשב 
בתחום המחשוב ענן, אירוח ענן, אירוח מנוהל, אירוח שרת 

ואירוח שרת מנוהל; תשתית כשירות (יאאס) הכוללת 
פלטפורמות תוכנת מחשב ליצירה, ניהול, ופריסה של סביבות 

מחשוב ענן ושירותים; התקנה, תצורה, והפעלה של 
פלטפורמות תוכנת מחשב ליצירה, ניהול, ופריסה של סביבות 
מחשוב ענן ושירותים; מחקר, תכנון, ואופטימיזציה של חומרה 
ותוכנת מחשב על מנת להפעיל פלטפורמות תוכנת מחשב 
ליצירה, ניהול, ופריסה של סביבות מחשוב ענן ושירותים; 
עיצוב, פריסה, תמיכה, ניהול, ואחזקה של תשתיות תוכנת 
מחשוב ענן עבור אחרים; עיצוב, פריסה, תמיכה, ניהול, 
ואחזקה של תשתיות תוכנת מחשוב ענן לאחרים שרוצים 

להשתמש בתוכנת ענן מסוג זה ומערכות הפעלה בענן במרכזי 
הנתונים שלהם.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

כ"ה תמוז תשע"ו - 9331/07/2016



Trade Mark No. 267892 מספר סימן

Application Date 01/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1214194 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SWISS CAPS Rechte und Lizenzen AG

Address: Husenstrasse 49, CH-9533 Kirchberg, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic 
hair tonics, dentifrices; cosmetic products, soaps, 
perfumery, essential oils and cosmetic hair tonics in 
the form of capsules from plant matter; cosmetic 
products, soaps, perfumery, essential oils and 
cosmetic hair tonics in the form of capsules made of 
biopolymer and polysaccharide (starch), or in 
combination with gellan gum.

Class: 5 סוג: 5

Veterinary products; sanitary products for medical 
purposes; dietetic substances and foods for medical 
use; nutritional preparations for medical purposes, in 
particular for balanced diets; food supplements; 
capsules from plant matter for the aforesaid products; 
 foodstuffs and dietetic substances for medical use, 
nutritional preparations for medical use, in particular 
balanced diets and dietary supplements in the form 
of capsules made from biopolymer and 
polysaccharide (starch) or in combination with gellan 
gum.

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

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

Switzerland, 03/10/2013, No. 655844 שוויץ, 03/10/2013, מספר 655844

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 9431/07/2016



Trade Mark No. 267912 מספר סימן

Application Date 25/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1214438 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: Société à responsabilité limitée «Tchestnaya 
Vodotchnaya Kompaniya»

Address: oul. Professionalnaya, 177, k. 2, Dmitrov, RU-
141800 Moskovskaya oblast, Russian Federation

(RU Société à résponsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages except beers.

כ"ה תמוז תשע"ו - 9531/07/2016



Trade Mark No. 267923 מספר סימן

Application Date 13/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1214570 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely hormone therapy 
products in the field of gynaecology; sanitary 
preparations for medical purposes; contraceptive 
products not included in other classes; medical 
and/or pharmaceutical products for treating 
menopause and menorrhagia.

Class: 10 סוג: 10

Orthopaedic articles.

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

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

European Union, 04/06/2014, No. 012938114 האיחוד האירופי, 04/06/2014, מספר 012938114

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

כ"ה תמוז תשע"ו - 9631/07/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Odyssea Pharma S.P.R.L.

Address: Rue du Travail 16, B-4460 Grace-Hollogne, 
Belgium

(Belgium Private Limited Liability Company)

כ"ה תמוז תשע"ו - 9731/07/2016



Trade Mark No. 267929 מספר סימן

Application Date 10/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1214626 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Adalex Ltd.

Address: Manoelstreet 10, Castries, Saint Lucia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Administrative management of hotels; advertising for 
hotels; opinion on the management and 
administration of hotels.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment regarding hotels; arranging and 
conducting of congresses, conferences, seminars, 
symposia and conferences, preparing for 
celebrations and activities with a festive character or 
for holidays; health and leisure clubs; planning 
celebrations; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes.

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drinks in restaurants; temporary 
housing; hotels, bars and restaurants; holiday 
rentals; hotel catering services; hotel information, 
reservation of temporary accommodation; hotel 
reservation; booking hotel rooms; rental of rooms for 
conferences, events and conferences.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/08/2013, No. 1283822 בנלוקס, 12/08/2013, מספר 1283822

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

כ"ה תמוז תשע"ו - 9831/07/2016



Trade Mark No. 267930 מספר סימן

Application Date 25/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1214627 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, including bracelets and necklaces, all made 
of leather or imitation leather.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather; animal skins; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; bags, purses, 
briefcases, attaché cases, luggage tags, hat boxes, 
shopping bags, briefcases [leather], handbags, 
wallets, shoulder straps, cases for credit cards, 
holders for credit cards, garment bags [holdalls], 
holders for credit cards, wallets for credit cards, key 
cases, sports bags, all of leather or composition 
leather.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; belts [clothing].

Class: 35 סוג: 35

Retail services in the field of clothing, footwear and 
headgear; business intermediary services in the 
wholesale of clothing, footwear and headgear; 
business intermediary services in the sale (by 
electronic means such as the internet) of clothing, 
footwear and headgear.

כ"ה תמוז תשע"ו - 9931/07/2016



 Owners

Name: VANHECKE Peter

Address: Bogdana Khmelnitskogo, Street 80 app. 14, 
Kiev 01030, Ukraine

כ"ה תמוז תשע"ו - 10031/07/2016



Trade Mark No. 267931 מספר סימן

Application Date 19/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1214658 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YUYAO YADONG PLASTIC CO., LTD.

Address: Weijia, Moushan Town, Yuyao City, Zhejiang 
Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Mechanical seals; pumps (machines); valves (parts 
of machines); pressure regulating valves; hydraulic 
components [parts of machines] (excluding vehicle 
hydraulic circuits); pneumatic components [parts of 
machines]; oil filters; gas separation equipments;  
knives, electric.

כ"ה תמוז תשע"ו - 10131/07/2016



Trade Mark No. 267963 מספר סימן

Application Date 15/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1100049 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Carlottas Village ApS

Address: Østrupvej 23, DK-8543 Hornslet, Denmark

(Denmark LLC (Anpartsselskab))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacle frames and sunglasses.

Class: 25 סוג: 25

Apparel.

כ"ה תמוז תשע"ו - 10231/07/2016



Trade Mark No. 268064 מספר סימן

Application Date 26/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1214951 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8535, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of central nervous system diseases and 
disorders.

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

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

Japan, 02/12/2013, No. 2013-094364 יפן, 02/12/2013, מספר 2013-094364

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 10331/07/2016



Trade Mark No. 268086 מספר סימן

Application Date 25/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215145 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, animal skins; animal 
hides, artificial leathers, stout leathers; goods made 
of leather, imitation leather or synthetic materials, 
namely, travel bags, valises, wallets, handbags, 
backpacks for carrying babies, leather and stout 
leather boxes for storing greeting cards, leather hat 
boxes for travel; make-up cases sold empty, toiletry 
bags sold empty, vanity cases sold empty, tool bags 
sold empty; book bags; carrying cases for 
documents, briefcases, backpacks, school bags, 
leather shopping bags, leather cases for banknotes; 
leather cases for keys; umbrellas, sun umbrellas, 
namely, parasols and canes; whips, harnesses and 
saddlery, stirrups, horse bridles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, anoraks, waistcoats, shirts, 
ready-made leather linings (parts of clothing), T-
shirts, sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, 
pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing 
for sports (for exclusive use for sports), clothing for 
babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; clothing 
for men; coats for men; men's suits; underclothing, 
namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, 
socks; footwear, namely shoes excluding orthopedic 
shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, 
booties, sporting shoes, slippers; shoe parts namely 
heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; 
headgear, namely caps, skull caps, sports caps, 
hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts 
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck 
scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender 
belts.

כ"ה תמוז תשע"ו - 10431/07/2016



 Owners

Name: ALTERNATİF TEKSTİL İNŞAAT MAĞAZACILIK 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Meşrutiyet Mahallesi, Rumeli Caddesi, Villa İş 
Hanı, No: 6, A-Blok, Kat: 4, Nişantaşı, Şişli - İstanbul, 
Turkey

(Turkey Limited liability company)

Class: 35 סוג: 35

Advertising agencies services, marketing and 
publicity bureaus services including commercial or 
advertisement exhibition and trade fair organization 
services;  secretarial services;  business 
management and organization consultancy, 
accounting;  business investigations, evaluations, 
expert business appraisals; auctioneering; the 
bringing together, for the benefit of others, of leather 
and imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas 
and parasols, walking sticks, whips, harness and 
saddlery, clothing, footwear, headgear (excluding the 
transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; all of 
the aforementioned services may be provided by 
retail stores, wholesale outlets, through mail order 
catalogues or by means of electronic media, for 
example, through web sites or television shopping 
programmes.

כ"ה תמוז תשע"ו - 10531/07/2016



Trade Mark No. 268089 מספר סימן

Application Date 22/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215165 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 012923851 האיחוד האירופי מספר: 012923851

Dated 22/10/2014 (Section 16) מיום 22/10/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: RIPANI ITALIANA PELLETTERIE S.R.L.

Address: Via Nazionale Adriatica, 112/B, I-64019 
TORTORETO (TE), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Walking sticks; umbrellas and parasols; leather 
straps; straps made of imitation leather; shoulder 
straps; moleskin [imitation of leather]; imitation 
leather; worked or semi-worked hides and other 
leather; leather and imitation leather; travelling bags, 
bags, handbags and satchels of leather or imitations 
of leather; rucksacks, haversacks; wallets, change 
purses; key bags; belt bags and hip bags; vanity 
cases, not fitted.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; headgear; footwear; belts for clothing; 
sashes for wear, ties, head scarves, stockings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/05/2014, No. 012923851 האיחוד האירופי, 30/05/2014, מספר 012923851

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ה תמוז תשע"ו - 10631/07/2016



Trade Mark No. 268103 מספר סימן

Application Date 30/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215361 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LMP INTERNATIONAL S.A.

Address: 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, 
Luxembourg

(Société anonyme de droit luxembourgeois)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Charcuterie;  cooked dishes made with eggs, 
vegetables, fish or meat; omelets; omelets and 
preparations made with eggs.

Class: 30 סוג: 30

Flour and cereal preparations; dishes based on rice, 
risotto; cooked dishes based on rice, cooked dishes 
based on risotto; sauces (condiments); spices; 
cooked dishes based on rice, on risotto.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/02/2014, No. 012634739 האיחוד האירופי, 25/02/2014, מספר 012634739

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

כ"ה תמוז תשע"ו - 10731/07/2016



Trade Mark No. 268105 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215380 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

A combined trademark is claimed, which consists of 
verbal part and a graphic element. The verbal part 
consists of two parts "R-Pharm" and "Innovative 
health technologies", which are written in a Latin 
alphabet in standard letters. A graphic part consists 
of a black square with an arrow inside. A verbal 
element "R-Pharm" is situated inside the arrow in a 
diagonal manner.

 Owners

Name: "R-Pharm", CJSC

Address: Nagorny proezd, 12 bld. 1, RU-117105 Moscow, 
Russian Federation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides.

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion for third parties, namely, retail 
services and wholesale services for goods included 
in class 5.

כ"ה תמוז תשע"ו - 10831/07/2016



Trade Mark No. 268214 מספר סימן

Application Date 20/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215568 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 5690560 יפן מספר: 5690560

Dated 01/08/2014 (Section 16) מיום 01/08/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

Address: 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,,Nishi-tokyo-shi, 
Tokyo 188-8511, Japan

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: 14 סוג: 14

Watches, clocks and jewelry.

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

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

Japan, 25/03/2014, No. 2014-22469 יפן, 25/03/2014, מספר 2014-22469

Class: 14 סוג: 14

כ"ה תמוז תשע"ו - 10931/07/2016



Trade Mark No. 268215 מספר סימן

Application Date 16/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1215596 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Reagents for scientific or research use; diagnostic 
reagents for clinical or medical laboratory use; 
chemical preparations for scientific purposes; 
reagents for chemical analysis; diagnostic kits 
consisting primarily of monoclonal antibodies, 
buffers, and reagents to monitor toxicity of drugs; 
testing kits containing reagents used in analyzing and 
detecting certain toxins for clinical or medical 
laboratory use; genetic identity tests comprised of 
reagents; antibodies for in vitro scientific or research 
use; biochemicals, namely, for in vitro and in vivo 
scientific use; biomedical compounds, namely, 
peptide substrates used in analyzing and detecting 
certain toxins for laboratory or research use; 
chemical preparations to be used in biochemical and 
clinical research; diagnostic preparations for clinical 
or medical laboratory use.

Class: 5 סוג: 5

Biological and chemical preparations for medical or 
veterinary use for the diagnosis and treatment of a 
wide variety of hematological, neurological, 
pulmonary, endocrinal, muscular and cardiac related 
physical conditions and diseases; reagents and 
media for medical or veterinary purposes; clinical 
medical reagents; biological and chemical 
preparations, namely, antibodies for clinical, medical 
or veterinary use to detect and analyze substances; 
diagnostic kits comprised of medical diagnostic 
reagents and assays for testing blood and other body 
fluids for medical or veterinary use; diagnostic 
preparations for medical or veterinary purposes; drug 
testing kits comprised of medical diagnostic reagents 
and assays for testing bodily fluids; medical 
diagnostic test kits comprised of reagents and assays 
for testing of body fluids; medical diagnostic and 
monitoring test strips for use in the treatment of a 
wide variety of diseases and health disorders; test 
strips for medical and laboratory analysis of blood; 
ovulation test kits; biological tissue cultures for 
medical or veterinary purposes; culture media for 
cultivating blood cells.

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software for medical 
monitoring and analysis of medical data; computer 
software for analysis of body fluids; computer 
software for communication and data transfer 
between health care professionals and patients; 
computer hardware; mobile electronic 
devices;electronic publications.

כ"ה תמוז תשע"ו - 11031/07/2016



Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, portable biomonitoring 
devices for monitoring blood pressure, pulse, heart 
rate, respiration, blood oxygen, blood glucose, blood 
composition, cholesterol, temperature and weight; 
medical devices, namely, apparatus for laboratory 
analysis of body fluids and tissue; medical devices, 
namely, point of care and handheld devices for 
analysis of drugs, proteins and other substances, and 
wireless transfer of medical data; medical measuring 
apparatus, namely, equipment for medical monitoring 
and analysis of body fluids and tissue; medical 
measuring apparatus, namely, cartridges for use with 
therapies or equipment for medical monitoring and 
analysis of substances; apparatus for blood analysis; 
apparatus for taking blood samples; blood testing 
apparatus; apparatus for clinical diagnosis; capillary 
reagent tubes; capillary tubes for blood; capillary 
tubes for samples; containers especially made for 
processing blood samples; containers for medical 
waste; devices for monitoring blood sugar; electronic 
diagnostic apparatus, namely, analytic apparatus for 
the detection of a wide variety of diseases; health 
monitoring devices, namely, personal medical 
monitors of blood pressure, pulse, heart rate, 
respiration, blood oxygen, blood glucose, blood 
composition, cholesterol, temperature and weight, for 
monitoring a wide variety of physical conditions and 
diseases; medical diagnostics apparatus, namely, 
blood pressure, pulse, and blood oxygen, blood 
glucose, blood composition, cholesterol and 
temperature monitors for diagnosing a wide variety of 
physical conditions and diseases; medical apparatus 
and instruments for monitoring blood properties; 
medical devices for obtaining body fluid samples; 
patient medical monitors for monitoring a wide variety 
of physical conditions and diseases; mobile 
electronic devices, namely, testing, monitoring and 
reporting devices for medical and healthcare 
purposes for individualized medicine and healthcare

Class: 35 סוג: 35

Administering pharmacy reimbursement programs 
and services; administration of patient 
reimbursement programs; billing; compiling of 
information into computer databases; management 
and compilation of computerized databases; medical 
referrals; physician referrals; medical billing support 
services; providing an internet-based database of 
patient medical information designed to facilitate 
patient authorized, HIPAA-compliant sharing and 
maintenance of patient medical information between 
and amongst the patient and healthcare 
professionals providing services to the patient.

Class: 36 סוג: 36

Insurance claims processing; pharmaceutical benefit 
management services; pharmacy benefit 
management services; medical laboratory benefit 
management services.
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Class: 39 סוג: 39

Biomedical services, namely, the storage of human 
cells for medical use; consulting services in the field 
of air medical operations in the nature of air medical 
transport; medical transport services; transportation 
of medical waste and special waste.

Class: 42 סוג: 42

Biomedical services, namely, electronic storage of 
medical data; Medical and scientific research 
services in the fields of blood analysis health care 
and health care monitoring; pharmaceutical research 
services; pharmaceutical research and development; 
blood analysis services; chemical laboratories; 
consulting services in the fields of biotechnology, 
pharmaceutical research and development, 
laboratory testing, diagnostics, and 
pharmacogenetics; genetic testing of laboratory 
animals for research purposes; biological research; 
biomedical research; laboratory research in the field 
of chemistry, biochemistry, biology, health and 
medicine; laboratory services, namely, pigment and 
color analysis; laboratory services, namely, imaging 
core lab services; medical laboratories; medical 
laboratory services; providing laboratory research 
services in the field of gene expression, namely, 
cancer biology; rental of laboratory apparatus and 
instruments; scientific laboratory services; providing a 
web site featuring technology that enables patients, 
physicians and other healthcare providers to 
generate, manage and exchange medical 
information; Software as a Service (SaaS) featuring 
software for use in database management of patient 
medical information in the field of medical and 
disease analysis

Class: 44 סוג: 44

Medical evaluation services; medical evaluation 
services, namely, assessment of patients undergoing 
medical treatment; medical monitoring services; 
medical monitoring services, namely, monitoring the 
efficacy of therapy and total patient or consumer 
health; medical diagnostic testing, monitoring and 
reporting services; collection and preservation of 
human and animal blood; consulting services in the 
field of health; consulting services in the field of 
diagnostic medical testing; consulting services in the 
fields of health and healthcare; drug use testing 
services; drug, alcohol and DNA screening for 
medical purposes; health assessment services; 
health care; medical counseling; medical information; 
medical screening; medical services; medical testing 
for diagnostic or treatment purposes; providing 
information in the field of pet health; pet hospital 
services; providing a web site featuring medical 
information; providing a website featuring health and 
healthcare information; internet-based health care 
information services; providing health information; 
providing healthcare information; rental of medical 
equipment; veterinary special services; medical and 
veterinary services; biomedical services; advisory, 
consultative and telephone helpline services relating 
to the use of apparatus, instruments and test kits 
diagnostic testing, self testing, self monitoring and 
testing for adverse drug reactions.

כ"ה תמוז תשע"ו - 11231/07/2016



 Owners

Name: Theranos, Inc.

Address: 1701 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 14/06/2013, No. 85960709 ארה"ב, 14/06/2013, מספר 85960709

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ה תמוז תשע"ו - 11331/07/2016



Trade Mark No. 268225 מספר סימן

Application Date 25/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215683 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: VANHECKE Peter

Address: Bogdana Khmelnitskogo, Street 80 app. 14, 
Kiev 01030, Ukraine

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, including bracelets and necklaces, all made 
of leather or imitation leather.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather; animal skins; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; bags, purses, 
briefcases, luggage tags, hat boxes, bags, handbags, 
wallets, shoulder straps, cases for credit cards, 
holders for credit cards, garment bags [holdalls], 
wallets for credit cards, key cases, sports bags, all of 
leather or composition leather.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; belts [clothing].

Class: 35 סוג: 35

 Retail services in the field of clothing, footwear and 
headgear; wholesale services in the field of clothing, 
footwear and headgear; business mediation in the 
sale (by electronic means such as the internet) of 
clothing, footwear and headgear.
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Trade Mark No. 268243 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215862 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Dyestuffs; paints for protection against corrosion; 
lacquers and varnishes; thickeners for lacquers; 
preparations for drying varnishes; preparations for 
thinning lacquer; bonding agents for lacquers; 
automotive paints; architectural paints; wood 
lacquers; wood oils; binders for varnishes; thinners 
and thickeners for coatings, dyes and inks.

Class: 3 סוג: 3

Floor wax; polishing wax polish for furniture and 
flooring; buffing compounds; abraders.

Class: 16 סוג: 16

Glue for stationery or household use; paintbrushes.

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of the 
following goods: dyestuffs, paints for protection 
against corrosion, lacquers and varnishes, thickeners 
for lacquers, preparations for drying varnishes, 
preparations for thinning lacquer, bonding agents for 
lacquers, automotive paints, architectural paints, 
wood lacquers, wood oils, binders for varnishes, 
thinners and thickeners for coatings, dyes and inks, 
floor wax, polishing wax, polish for furniture and 
flooring, buffing compounds, abraders, glue for 
stationery or household use, paintbrushes enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods via wholesale and retail stores, mail order, 
electronic media, websites, home delivery services 
and teleshopping; electronic commerce services, 
namely, providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and 
sales purposes; business information services 
provided online from a global computer network or 
the internet.

Class: 39 סוג: 39

Packaging and storage of goods; transportation of 
freight; storage of cargo before transportation; 
storage of cargo after transportation.

כ"ה תמוז תשע"ו - 11531/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, orange, 
yellow, green, blue, indigo and purple. as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: S.C. MP COLOR PROFI S.R.L.

Address: Str. Industriilor, nr. 12, judetul Ilfov, Chiajna, 
Romania

(Romania Limited Liability Company)

כ"ה תמוז תשע"ו - 11631/07/2016



RX

Trade Mark No. 268335 מספר סימן

Application Date 17/09/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: CAPBRAN HOLDINGS, LLC

Address: 11601 Wilshire Boulevard, Suite 2300, Los 
Angeles, CA 90025, U.S.A.

(California Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Kitchen appliances, namely, electronic food blenders; 
all included in class 7

מכשירי מטבח, דהיינו, בלנדרים חשמליים למזון; הנכללים כולם 
בסוג 7                             

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

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

U.S.A., 03/04/2014, No. 86242074 ארה"ב, 03/04/2014, מספר 86242074

Class: 7 סוג: 7

כ"ה תמוז תשע"ו - 11731/07/2016



Trade Mark No. 268345 מספר סימן

Application Date 18/09/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: XyZ iGlobal Inc.

Address: 4944 Decarie #94, Montréal, H3X 2H7, 
QUEBEC, Canada

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: 35 סוג: 35

Classified advertising services; Providing a web site 
featuring on-line classified advertisements posted by 
users.

שירותי פרסום מסווגים; אתר אינטרנט המציע שירותי פרסום 
מסווגים  המפורסם ע"י המשתמשים                                     

                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 11831/07/2016



Trade Mark No. 268352 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215903 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

"SHENMO EDUCATION", "SHENMO" and 
"SHENMO WHOLE BRAIN MATHEMATICS", the 
mark "SHENMO" has no meaning in a foreign 
language.

 Owners

Name: Li Mian Jun

Address: Room 601, Unit 1, Building 6,No.37 Lanshan 
Road, Lanshan District, Linyi City, Shandong Province, 
People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Academies; teaching; educational services; 
organization of competitions; publication of books 
(non-advertising material); publication of books; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; publication of electronic books and 
journals on-line;  club services [entertainment or 
education].
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Trade Mark No. 268358 מספר סימן

Application Date 07/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1215977 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Spray heads (made of metal); hose reels (winding 
spools) of metal, non-mechanical, for flexible hoses; 
metal grids; composters made of metal (other than 
machines).

Class: 7 סוג: 7

Gardening machines or parts thereof, in particular 
pumps and well pumps, reeling apparatus, 
mechanical, lawnmowers;  strainers (machines or 
machine parts); woodworking machines or parts 
thereof; sowers [machines]; seed drilling machines; 
ploughs; chaff cutters; waste water pumps.

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated tools and implements for gardening 
and woodworking, in particular syringes for spraying 
pesticides, lawnmowers, fruit pickers [hand tools], 
shovels, ditchers, rakes, aerators, ploughs [hand 
tools], hatchets (axes), pressure sprayers, water 
pumps, scissors, knives, saws (hand tools), spades, 
manure spreaders, hand-operated spreaders for 
seed; putty guns (hand-operated guns for applying 
fillers).

Class: 9 סוג: 9

Computer software for irrigation systems.

Class: 11 סוג: 11

Sanitary fittings; irrigation machines for agriculture; 
drop nozzles for irrigation systems; water supply 
installations and water distribution installations for an 
individual water supply, regulating accessories for 
water apparatus and pipes.

Class: 12 סוג: 12

Hose carts; wheel barrows; sowing trailers.

Class: 17 סוג: 17

Hoses not of metal, in particular garden hoses; hose 
couplings not of metal; hose distributors not of metal; 
wall brackets for hoses not of metal.

כ"ה תמוז תשע"ו - 12031/07/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Address: Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, Germany

(Germany AG)

Class: 20 סוג: 20

Non-mechanical hose reels (winding spools) not of 
metal; non-mechanical composters, not of metal; 
composting drums, not of metal.

Class: 21 סוג: 21

Gardening gloves; syringes for watering flowers and 
plants; sprinklers for irrigating lawns and plants; 
spray tubes for irrigation hoses; nozzles for sprinkler 
hose (not of metal); strainers.

Class: 25 סוג: 25

Gardening clothing, aprons, rubber boots, work 
shoes, 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)

European Union, 07/11/2013, No. 012290177 האיחוד האירופי, 07/11/2013, מספר 012290177

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 17 סוג: 17

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 25 סוג: 25
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Trade Mark No. 268364 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216075 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a slightly right tilted square with 
a curved line inside on the left, wording SUNTECH 
on the right and the word BE UNLIMITED below the 
above; the wording SUNTECH has no significance in 
the relevant trade or industry or as applied to the 
goods listed in the application, no geographical 
significance, nor any meaning in any foreign 
language, and not term of art; the wording BE 
UNLIMITED has no significance in the relevant trade 
or industry or as applied to the goods listed in the 
application, no geographical significance, and not 
term of art.

 Owners

Name: WUXI SUNTECH POWER CO., LTD.

Address: 9 Xinhua Road, New District, 214028 Jiangsu 
Province, People's Republic of China

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Solar batteries; batteries, electric.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed publications; packing paper; 
advertisement boards of paper or cardboard; 
pamphlets.

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

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

People's Republic of China, 26/12/2013, No. 
13812758

סין, 26/12/2013, מספר 13812758

Class: 9 סוג: 9

People's Republic of China, 26/12/2013, No. 
13812785

סין, 26/12/2013, מספר 13812785

Class: 16 סוג: 16
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Trade Mark No. 268367 מספר סימן

Application Date 22/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216105 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management, consulting for businesses for 
commercial management, commercial assistance, 
office work, company management, namely 
administrative organizing and conducting of volunteer 
services, organizing and conducting auctions, 
business administration and management, business 
consulting for companies, retail sale of clothing and 
accessories, furniture, stationery and jewelry, all the 
aforementioned services in the field of philanthropic, 
charitable and volunteer activities and organizations; 
business information provided via an ; consulting and 
information concerning the aforesaid services.

Class: 36 סוג: 36

Financial transactions in several currencies in 
connection with charitable and philanthropic services, 
namely arranging and conducting fundraising 
activities for charitable and philanthropic purposes; 
procurement of funds for charitable and philanthropic 
purposes (fund raising) for charity organizations; 
financial advice to charities; tax consultancy to 
charities; financial services and consultancy relating 
to charity; financial analysis support; payment 
processing; electronic payment processing; cash 
payment of transactions with credit cards or via 
electronic networks  or via bank transfer or by other 
means; management of payments; financial 
transactions; provision of information relating to the 
acquisition of funds for charitable and philanthropic 
purposes (fundraising); provision of financial 
assistance services for various humanitarian 
activities carried out by charities or non-governmental 
organizations (NGOs); information and advisory 
services relating to the aforesaid services.

Class: 38 סוג: 38

Provision of access to web pages, electronic portals 
and platforms (service providers); message sending; 
provision of forums (chat rooms); information and 
advice relating to the aforesaid services; provision of 
access to websites or other electronic platforms to 
provide global information on charitable organizations 
in the whole world and project planning with clients; 
rental of access time to databases and information 
files on the global computer network.
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 Owners

Name: Patrick Vieljeux

Address: 22 Rue Merle d'Aubigné, CH-1207 Genève, 
Switzerland

Class: 41 סוג: 41

Training and entertainment in the field of philanthropy 
and ecology; providing on-line games and 
organization of competitions via the Internet; 
production of music video programs for broadcast on 
computer networks; providing magazines and 
newspapers in the form of electronic publications on 
the themes of news, weather, sport, travel 
information, career development information, 
information technology, technology, shopping, 
auctions, films, theater, music, health, education, 
science and finance; provision via the Internet of 
information relating to education, entertainment, 
news and sports activities.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely computer programming; 
graphic design services for the production and 
posting of advertising space on websites and 
homepages (websites); hosting of interactive blogs 
and web platforms for private individuals and 
companies for carrying out financial transactions in 
connection with philanthropy, charitable works, 
educational games, ecology and sustainable 
development, instruction on human rights and the 
respect thereof; creating, maintaining and hosting 
web pages and transaction platforms; design of Web 
pages; rental of web pages and web sites and 
transaction platforms to others; creation and hosting 
of interactive blogs.

Class: 45 סוג: 45

Services for individuals and companies for meeting 
personal needs, namely consulting services in the 
field of personal, social and spiritual development; 
charitable services for persons and institutions, 
namely the provision of packages of clothing and 
home visits (charitable services); charitable and 
philanthropic services, namely consulting in the field 
of personal and spiritual development; information 
and advice relating to the aforesaid services.
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Trade Mark No. 268382 מספר סימן

Application Date 28/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216236 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHRISTOPHER STERLING

Address: 5500 NW 122nd Terrace, OKLAHOMA CITY 
OK 73162, U.S.A.

(United States Individual)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile devices 
and other electrical devices, namely, software for 
attenuating low grade electromagnetic radiation.
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Trade Mark No. 268385 מספר סימן

Application Date 29/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216255 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Alarms and alarm instruments; alarm control 
systems; equipment for the monitoring, supervising, 
watching and protecting property and persons and 
monitoring goods and processes, in particular control 
panels and stations, detection apparatus, signaling 
apparatus, in particular optical and acoustic 
apparatus, modems, numbering apparatus, 
transmitters, receivers, and radio, telephone or 
wireless signaling devices, whether local or remote; 
electronic apparatus for detecting intrusions and 
protection and security apparatus for monitoring, 
watching and protecting persons and goods, 
including computer hardware and computer operating 
software as well as control panels and electronic 
sensors for detecting intrusions, movement, broken 
glass, the presence of persons, smoke, fire, flooding, 
gas, mechanical breakdowns, temperature 
differences and power failures; wireless optical and 
acoustic signaling devices, namely modems, 
automatic telephone dialing apparatus, telephone 
transmitters, audiovisual receivers for local and 
remote signaling via radio, telephone or wirelessly, 
as well as mobile and IP signaling, or for displaying, 
recording and transmitting of acoustic and video 
sounds, including by e-mail, to a control panel or to 
mobile telephones; computer hardware and user 
graphical interface software for remote 
communication and control via the Internet or mobile 
networks of security systems, alarm systems, fire 
extinguishing systems, building and operation 
monitoring systems, home automation systems, 
home network systems, , closed circuit surveillance 
systems, video or camera surveillance systems.

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

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

Switzerland, 27/02/2014, No. 656298 שוויץ, 27/02/2014, מספר 656298

Class: 9 סוג: 9
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 Owners

Name: Tyco Fire & Security GmbH

Address: Victor von Bruns-Strasse 21, CH-8212 
Neuhausen am Rheinfall, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 268392 מספר סימן

Application Date 20/09/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1216354 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals and chemical preparations for 
scientific purposes; resins like anionic and cationic 
acting replacement resins including phenolic resins 
like unprocessed plastics, also in form of bulk freight 
as refillable filter media for filter elements; adhesives 
for industrial purposes, in particular for connecting 
filter element parts with each other, and for 
connecting of end caps with pleated or cylindric 
shaped filter media or filter mats as well as for 
longitudinal seam connecting of such filter media and 
filter mats.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricating oils being 
hydraulic oils and engine oils; lubricants and 
refrigeration lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels (including motor spirit) 
and illuminants.

Class: 6 סוג: 6

Ironmongery and small items of metal hardware, 
including screws; fittings of metal for fastening 
storage units, filters, valves and control blocks, and 
gas, liquid and electric conduits; fittings for gas and 
liquid apparatus and for gas or liquid conduits of 
metal; metal fasteners, namely clamps; clips of 
metal; hose couplings and connections, flexible tubes 
of metal; metallic connector supports, screw 
couplings, metallic adapters and sealing caps; 
storage tanks of metal, including metallic hydraulic 
tanks; metal housings and parts therefor, in particular 
in the form of metallic storage housings, metallic filter 
housings, metallic valve blocks (not being parts of 
machines).

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools for fluid technology, gas 
technology and lubricating technology included in this 
class, in particular for use in the automobile industry, 
mobile hydraulics industry, the semiconductor 
industry, the food industry, aerospace, medicine, 
pharmacy, oil and gas transport technology, 
environmental engineering, laboratory and testing 
technology, household and sanitary systems, as well 
as in mining and in the field of steelworks, power 
plants, wind power installations, machine tools, 
transfer presses, plastic injection moulding machines; 
hydro pneumatic storage units being machine parts; 
piston accumulators, bubble memory devices, 
diaphragm accumulators, bellows accumulators, 
spring accumulators, in each case being parts of 
machines and accumulator installations consisting of 
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such accumulators, being parts of machines, in the 
field of offshore and deep sea applications; hydraulic, 
hydro pneumatic and reflective sound, vibration and 
pressure dampers, resonators, silencers, in each 
case being parts of machines; filtration devices and 
filters, being parts of machines, for filtration and 
separation technologies, usable for all technical, 
chemical, biological, and process engineering 
applications; replacement parts for all the aforesaid 
goods; coalescers, high-pressure, medium-pressure 
and low-pressure filters, liquid filters, line filters and 
process line filters, gas filters, for seal gas systems, 
cyclone filters and other separating filters, filling filters 
and ventilation filters, full flow filters and bypass 
filters, multistage filters, return flow filters,  suction 
filters and return flow suction filters, tank-integrated 
filters, ventilating and drying devices, drum filters and 
strip winding filters, perforated plate filters and screen 
filters, offline filters and inline filters and spin-on 
filters, plastic melt filters, membrane filters, filter units 
together with draining apparatus, being machine 
parts; filter elements, perforated sheet filter and 
screen filter elements, gap-type tube filter elements, 
rheological filter elements, flow filter elements, filter 
candles, filter cartridges, filter housings, filter discs 
and disc filter elements, filter mats, filter pots, filter 
cloths, filter bags, filter belts, filter packs and depth 
filter elements, woven materials for filters, being 
machine parts; cooling and heating devices, namely 
heat exchangers (parts of machines) for stationary 
and mobile applications for exchanging heat between 
liquid and/or gaseous media; shut-off equipment, 
shut-off apparatus, stop valves, switch-over devices 
and valves being parts for machines, in particular for 
hydraulic and pneumatic propellants and mediae in 
particular inflow pressure and circulating pressure 
balances, flow control valves, priority valves, shuttle 
valves, seat valves and slide valves, throttle valves, 
flow control valve with orifice, directional control 
valves, check valves, pressure valves, pressure 
control valves and pressure limiting valves, optionally 
with indicators and monitors, vent valves; control 
apparatus being parts of machines, in particular for 
hydraulic and pneumatic installations, in particular 
flow-dividers and control blocks, namely, valve 
control blocks; hydraulic or pneumatic operating 
cylinders, being parts of machines; hydraulic and 
pneumatic motors and engines, gears, couplings, 
pumps and compressors, in each case being parts of 
machines; hydraulic or pneumatic drive units for land, 
air and water vehicles and being parts of machines, 
in particular for process engineering, for general 
machine construction and for vehicles, in particular 
for construction machines, for machine tools, for 
machines for manufacturing plastics, for drives for 
tools, for presses, for transport installations, for 
shipping and aeronautics, for chemical and reactor 
technology, for mining and iron and steel works, and 
for rolling mills, in particular consisting of at least one 
hydraulic pump, at least one drive motor and at least 
one container of metal or plastic for liquids; hydraulic 
motors and engines; control apparatus, in particular 
electric, electro-mechanical and electro-hydraulic 
control apparatus (included in this class); lubricating 
apparatus and equipment, lubricating installations, 
supply apparatus, in particular distributors for 
stationary and mobile application; mechanically 
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operated clamping apparatus, clamping machines 
and clamping tools; motor-driven hydraulic pressure 
and feed pumps, being parts of machines, adjustable 
and non-adjustable; hydraulic drive units for elevator 
controllers, transport controllers and lift controllers, in 
particular consisting of a hydraulic pump, a drive 
motor and a liquid container of metal or plastic; 
machines for industrial washing and cleaning.Class: 9 סוג: 9

.Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, 
diagnostics in the nature of diagnostic apparatus for 
use in the diagnostic measurement technology, 
pressure transducers that convert hydraulic or 
pneumatic pressure into analog electronically signals 
for monitoring and controlling hydraulic or pneumatic 
systems, pressure switches for monitoring, 
controlling, and switching hydraulic or pneumatic 
systems, electrical temperature transducers, 
temperature switches, electronic LCD display units 
with multi¬networking (TCP/IP) capabilities, fluid 
condition sensors in the nature of liquid  level 
sensors and electric sensors and portable electronic 
data recorders; electric components of all kinds, 
included in this class, in particular for use in the 
automobile industry, including mobile hydraulics, the 
semiconductor industry, the food industry, 
aeronautics, medicine, pharmacy, oil and gas 
transport technology, environmental engineering, 
laboratory and testing technology, household and 
sanitary systems, as well as in mining and in the field 
of steelworks, power plants, wind power installations, 
machine tools, transfer presses and plastic injection 
moulding machines; electrical motors, namely, 
electronic regulating and control devices for the 
operation of elevator controls; control equipment and 
apparatus for elevator controllers; resonators; 
indicator, monitor and control apparatus for level, 
pressure, temperature and quantity for gaseous and 
liquid media, manometer monitoring switches; 
switching equipment, monitoring apparatus and 
diagnostic apparatus for technical applications; 
apparatus, instruments and components for 
conducting, switching, converting, storing, regulating 
or controlling electricity; transducers; electric and 
electromechanical actuators; sensors, including 
pressure sensors, flow sensors, temperature 
sensors, level sensors, sensors for detecting state 
variables of liquids and gases, fluid flow sensors, 
viscosity sensors, gas sensors, conductivity sensors, 
sensors for determining relative permittivity, moisture 
sensors, optical sensors, magnetic sensors, 
capacitive sensors, chemical sensors, thermoelectric 
sensors, distance sensors, incline sensor, particle 
counters, piezoelectric actuators, electrostatic 
actuators and magnetic actuators; active and passive 
electric and electronic components; active and 
passive electric and electronic components 
manufactured using thick-film and thin-film 
technology; microwave antennas; magnets, including 
in combination with valve switching components, 
except ignition magnets for motors and engines; 
optical equipment and apparatus, including cameras, 
microscopes, optical recording apparatus, in 
particular for analysis and metrology; optical particle 
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counting apparatus; individual parts for electronic 
apparatus, in particular logical elements, electro 
technical and electronic component parts and units 
consisting thereof, in particular printed circuits, 
semiconductor component parts, integrated circuits, 
memory components, resistors, microprocessors; 
circuit boards with electrotechnical and electronic 
assemblies and component parts of computers and 
data processing installations, and electric and 
electronic installations for monitoring, testing and 
controlling industrial working processes and of 
apparatus and instruments in the mechanical 
engineering field, in particular semiconductor 
components; electronic, electro technical and 
mechanical apparatus, equipment and instruments, 
namely for computers and systems constructed from 
the aforesaid goods, including peripheral apparatus 
for the acquisition, display, output and transmission 
of data and for manufacturing and process 
technology; computers, in particular computers for 
research, scientific and industrial purposes, in 
particular for technical and scientific applications; 
data processing programs for these computers 
recorded on machine-readable data carriers, in 
particular magnetic disks and tapes and diskettes; 
computer software; dosage dispensers; control 
apparatus and vehicle stabilization systems, 
including roll stabilization devices; electrical controls 
for drives of all kinds, in particular for variable speed 
motors, namely, electronic speed controllers.
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Class: 11 סוג: 11

Filter devices and filters for heating, steam-
generating, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply, water treatment, air-conditioning, and 
sanitary installations and apparatus; spare parts for 
the aforesaid goods; filters (parts of industrial 
installations), namely coalescers, high-pressure, 
medium-pressure and low-pressure filters, liquid 
filters, line filters and process line filters, gas filters, 
including for seal gas systems, cyclone filters and 
other separating filters, filling filters and ventilation 
filters, full flow filters and bypass filters, multistage 
filters, return flow filters, including suction filters and 
return flow suction filters, tank-integrated filters, 
including ventilating and drying devices, drum filters 
and strip winding filters, perforated plate filters and 
screen filters, offline filters and inline filters and spin-
on filters, plastic melt filters, membrane filters, filter 
units together with draining apparatus, all the above 
as far as included in class 11; component parts of 
filters (parts of industrial installations), namely 
perforated sheet filter and screen filter elements, 
gap-type tube filter elements, rheological filter 
elements, flow filter elements, filter candles, filter 
cartridges, filter housings, filter sheets and disc filter 
elements, filter mats, filter pots, filter cloths, filter 
bags, filter belts, filter packs and depth filter 
elements, including woven materials for filters, all the 
above as far as included in class 11; gas-technical 
installations and components, namely, gas injectiors 
for disbursing solids and/or liquids for purification and 
sterilization purposes for use in the automobile 
industry, including mobile hydraulics industry, the 
semiconductor industry, the food industry, 
aeronautics, medicine, pharmacy, oil and gas 
transport technology, environmental engineering, 
laboratory and testing technology, household and 
sanitary systems, and in mining and in the field of 
steelworks, power plants, wind- power installations, 
machine tools, transfer presses and plastic injection 
moulding machines; heat exchangers for stationary 
and mobile applications for exchanging heat between 
liquid and/or gaseous media; cooling and heating 
installations for media therein.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles for land, air or on water, namely, 
automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, 
airplanes and boats; motors as well as gears and 
converter gears, engines and gearboxes for land 
vehicles; couplings and transmission components for 
land vehicles; air cushion vehicles; control apparatus, 
being parts for vehicles, in particular for hydraulic and 
pneumatic installations, in particular flow- dividers 
and control blocks, including valve control blocks; 
shut-off equipment, shut¬off apparatus, stop valves, 
switch-over devices and valves being parts for 
vehicles, in particular for hydraulic and pneumatic 
propellants and media, namely inflow pressure and 
circulating pressure balances, flow control valves, 
priority valves, shuttle valves, seat valves and slide 
valves, throttle valves, diaphragms, directional 
control valves, non return valves, pressure valves, 
pressure control valves and pressure limiting valves, 
optionally with indicators and monitors, vent valves.
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Class: 16 סוג: 16

Filter materials of paper for liquid, gaseous and paste 
media.

Class: 20 סוג: 20

Plastic filter and filter elements for liquid, gaseous 
and pasty media;plastic filtering materials for liquid, 
gaseous and pasty media.

Class: 24 סוג: 24

Filter textiles for liquid and gaseous media.

Class: 35 סוג: 35

Advertising in the field of fluid technology, in 
particular hydraulics and pneumatics, including 
electrical engineering and electronics.

Class: 37 סוג: 37

New installation, installation, inspection, 
maintenance, repair, inspection and replacement of 
hydraulic, electric and electronic installations, devices 
and their components; maintenance of mobile and 
stationary filter systems, cross-flow filtration and 
solvent recovery; maintenance of fluids such as 
hydraulic and cooling lubricant liquids and gases.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; by applying and structuring 
electrically conductive, semi- conductive and 
electrically insulating layers for the production of 
electric and electronic components (custom 
manufacturing); applying and structuring optical 
layers (custom manufacturing); applying and 
structuring layers for heat conduction or heat 
insulation (custom manufacturing); conducting media 
treatment, in particular oil treatment, such as oil 
cooling, oil degassing, oil settling, charge separation 
and charge removal in or out of oil; treatment and 
destruction of tribological systems, including filters 
and filter components in compliance with 
environmental regulations, including emission 
standards and other environmental criteria. 

Class: 41 סוג: 41

Conducting courses and creating publications in the 
fields of hydraulics, pneumatics and electrical 
engineering.
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Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of hydraulics, 
pneumatics and electrical engineering; industrial 
analysis and research services in the field of 
hydraulics, pneumatics and electrical engineering; 
computer software design and development and 
computer hardware design and development; 
conducting fluid and gas technology and chemical 
analysis; chemistry services; engineering services; 
physics research; technical research; mechanical 
research; research in the field of microsystems 
engineering; chemical research; physics (research); 
consultancy in the field of oil state monitoring; 
consultancy in the field of oil treatment, namely 
technical consultancy with regard to preventing the 
aging of oil, foreign particles in oil, including water, 
rust and other pollutants, bearing wear, corrosion and 
damage; testing, measuring, checking (supervision) 
and documenting services in the field of fluid 
technology, sensor technology, environmental 
technology and process engineering; surveying; 
materials testing; technical project studies; quality 
control; creation of data-processing programs; 
computer programming; research and development 
(for others); material testing; development of 
processes for the manufacture of new products using 
thin-film technology; development of product 
structures and layouts; development of sensors, 
measuring processes and measuring principles; 
implementation of optimisation work, including 
simulations of these areas; application of measuring 
technologies of all kinds in the field of hydraulics, 
pneumatics and electrical engineering. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/03/2013, No. 011736931 האיחוד האירופי, 28/03/2013, מספר 011736931

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 20 סוג: 20

Class: 24 סוג: 24
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 Owners

Name: HYDAC Technology GmbH

Address: Industriegebiet, 66280 Sulzbach/Saar, Germany

(Germany 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

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 13531/07/2016



Trade Mark No. 268400 מספר סימן

Application Date 21/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216458 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular disorders and conditions; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and 
disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV/AIDS and hepatitis; pharmaceutical preparations 
for the treatment of inflammatory diseases and 
disorders.

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

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

Ireland, 31/01/2014, No. 2014/00175 אירלנד, 31/01/2014, מספר 2014/00175

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 13631/07/2016



Trade Mark No. 268401 מספר סימן

Application Date 21/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216459 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular disorders and conditions; 
 pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and 
disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV/AIDS and hepatitis; pharmaceutical preparations 
for the treatment of inflammatory diseases and 
disorders.

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

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

Ireland, 31/01/2014, No. 2014/00197 אירלנד, 31/01/2014, מספר 2014/00197

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 13731/07/2016



Trade Mark No. 268402 מספר סימן

Application Date 21/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216460 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular disorders and conditions; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; 
pharmaceuticalpreparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV/AIDS and hepatitis; pharmaceutical 
preparationsfor the treatment of inflammatory 
diseases and disorders.

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

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

Ireland, 31/01/2014, No. 2014/00180 אירלנד, 31/01/2014, מספר 2014/00180

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 13831/07/2016



Trade Mark No. 268413 מספר סימן

Application Date 21/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216639 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular disorders and conditions; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and 
disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV/AIDS and hepatitis; pharmaceutical preparations 
for the treatment of inflammatory diseases and 
disorders.

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

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

Ireland, 31/01/2014, No. 2014/00188 אירלנד, 31/01/2014, מספר 2014/00188

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 13931/07/2016



Trade Mark No. 268414 מספר סימן

Application Date 21/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216640 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular disorders and conditions; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; 
pharmaceuticalpreparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV/AIDS and hepatitis; pharmaceutical 
preparationsfor the treatment of inflammatory 
diseases and disorders.

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

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

Ireland, 31/01/2014, No. 2014/00177 אירלנד, 31/01/2014, מספר 2014/00177

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 14031/07/2016



Trade Mark No. 268415 מספר סימן

Application Date 21/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216641 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular disorders and conditions; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and 
disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV/AIDS and hepatitis; pharmaceutical preparations 
for the treatment of inflammatory diseases and 
disorders.

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

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

Ireland, 31/01/2014, No. 2014/00183 אירלנד, 31/01/2014, מספר 2014/00183

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 14131/07/2016



Trade Mark No. 268416 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0379985 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rufin cosmetic GmbH

Address: Bayernstrasse 7, 30855 Langenhagen, 
Germany

(Germany Limited liability 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: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetic , namely shampoos, dry 
shampoos, hair masks, detergents , softners and 
soaps, cosmetic products in the form of aersols for 
skincare; essential oils, starch preparations for 
cosmetic purposes 

כ"ה תמוז תשע"ו - 14231/07/2016



Trade Mark No. 268542 מספר סימן

Application Date 26/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216910 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases 
in generated by or acting on the central nervous 
system; pharmaceutical preparations and substances 
acting on the central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of Alzheimer's disease and 
disorder, depression, psychosis, anxiety, epilepsy, 
multiple sclerosis, porphyria, Huntington's disease 
and disorder, insomnia, Parkinson's disease and 
disorder, schizophrenia, bipolar disorder and disease, 
oncology, pain, alcoholism and addiction; 
preparations, substances, reagents and agents for 
diagnostic and medical purposes

Class: 42 סוג: 42

providing software and access to data and 
information in the field of research and development, 
science, clinical tests, diagnostic, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
prevention; arranging and conducting of expert 
forums, including on-line, in the field of research and 
development, science, clinical tests, diagnostic, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, 
treatments and prevention; pharmaceutical research 
and development; scientific and technological 
services and research in the field of disorders, 
diseases and prevention; scientific and technological 
services and research in the field of the central 
nervous system and central nervous system related 
disorders, diseases and pharmaceuticals, medical 
research and tests; clinical research and tests, 
including clinical trials; diagnostic research and tests; 
providing for medical and medicinal information in the 
field of research and development, science, clinical 
tests

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ה תמוז תשע"ו - 14331/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Grey and yellow. 
as shown in the mark.

 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark

(Denmark Public Limited Company (PLC))

Denmark, 29/08/2013, No. VA 2013 02197 VA 2013 02197 דנמרק, 29/08/2013, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 14431/07/2016



Trade Mark No. 268543 מספר סימן

Application Date 07/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1216913 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lodestar Anstalt (a Liechtenstein company)

Address: Lova-Center,,PO Box 1150, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein

(Liechtenstein Establishment)

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: 33 סוג: 33

Whisky; whisky based liqueurs; whisky based 
cocktails; insofar as whisky, whisky based liqueurs 
and whisky based cocktails are concerned, only 
Scotch whisky, Scotch whisky based liqueurs and 
Scotch whisky based cocktails produced in Scotland.

כ"ה תמוז תשע"ו - 14531/07/2016



Trade Mark No. 268552 מספר סימן

Application Date 07/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1217052 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lodestar Anstalt (a Liechtenstein company)

Address: Lova-Center,,PO Box 1150, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein

(Liechtenstein Establishment)

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer); distilled spirits; 
rum; whiskey; vodka; gin; distilled beverages; 
liqueurs; cocktails.

כ"ה תמוז תשע"ו - 14631/07/2016



Trade Mark No. 268642 מספר סימן

Application Date 25/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1217575 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OSRAM GmbH

Address: Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 München, 
Germany

(Germany Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; lasers not for medical purposes; light 
control devices; light emitting diodes (LED), also 
organic LED, laser diodes, especially power laser 
diodes, semi-conductor power laser diodes for 
material processing, semi conductor components, 
light conductors, optical couplers, optical sensors, 
light barriers, LED modules (i.e. modules with light 
functions consisting of LEDs also consisting of 
organic LEDs), especially for lighting and signaling 
purposes, displays in LED technology (also in organic 
LED technology); parts of all the aforesaid goods 
included in this class.

כ"ה תמוז תשע"ו - 14731/07/2016



Trade Mark No. 268713 מספר סימן

Application Date 05/10/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Slon Jean-Yves שם: סלון ג'אן איב

Address: Haofek 17, Savyon, 5653017, Israel כתובת : האופק 17, סביון, 5653017, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ivan Daniels & Co., Advs.

Address: 29 b Keren Hayesod St., Jerusalem, 94188, 
Israel

שם: איבן דניאלס ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרן היסוד 29 ב', ירושלים, 94188, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

 סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים 
לשיער.

כ"ה תמוז תשע"ו - 14831/07/2016



Help! I can't cook

Trade Mark No. 268716 מספר סימן

Application Date 06/10/2014 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; productions 
produced by a multimedia technology; motion picture  
films; television programs; television films; 
animations; radio programs; productions produced by 
a 3D technology; computer software and firmware; 
storage (by recording or other way) of materials for 
the purpose of saving and transmitting different kind 
of data, including digital and analogue images and 
sounds; 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 materials accessible 
through the internet; video materials saved as MP4 
files; MP4 videos; application software for mobile 
devices, tablet computers and smartphones; mouse  
mats; downloadable digital music or sound files 
provided from the Internet; downloadable digital 
video, image, film and TV files and programmes 
provided from the Internet; downloadable digital 
video, image, film and TV files and programmes 
provided from MP4 web sites on the Internet; 
refrigerator  magnets; downloadable electronic 
media; publications downloaded in electronic form 
from the Internet; downloadable electronic 
publications provided from databases or the Internet; 
e-books; audio books on CD, mini-disc, record, 
cassette or disc; talking books; sunglasses; eyewear; 
satellite dishes; decoding apparatus; parts, fittings 
and accessories for the aforesaid goods, all included 
in class 9.
 

מכשירים להקלטה, העברה או שיחזור של קול, מוסיקה, 
תמונות, מידע ווידאו; סאונד, מוסיקה, תמונות, מידע והקלטות 
וידאו; הפקות מולטימדיה; סרטי קולנוע; תוכניות טלוויזיה; סרטי 
טלוויזיה; אנימציות; תכניות רדיו; הפקות תלת ממד; תוכנה 

וקושחה למחשב; אחסון חומרים (באמצעות הקלטתם או בדרך 
אחרת) לצורך שמירה או שידור של סוגים שונים של מידע, 

לרבות תמונות וצלילים בפורמט דיגיטלי או אנלוגי; אודיו מוקלט 
מראש ו/או וידאו מדיה, תקליטורים, 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; חומרי וידאו 
ו/או חומרי אודיו הנגישים באמצעות האינטרנט; חומרי וידאו 

השמורים כקבצים מסוג אם.פי.4; 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; 
משקפי שמש; משקפיים; צלחות לוין; אמצעי פענוח; חלקים 

וחלפים, אביזרים למוצרים האמורים, הנכללים כולם בסוג 9..   
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Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; broadcasting and/or 
transmission of television programs, radio 
programmers 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; text, audio 
and/or visual images and data transmitted by 
electrical or electronic means; electronic transmission 
of instant messages and data

שירותי שידור; שידור ו/או העברה של תכניות טלוויזיה, תכניות 
רדיו וסרטים; שידורי כבלים, לוין ואינטרנט; שידור של תכניות 
רדיו וטלוויזיה וסרטים באמצעות האינטרנט, כולל באמצעות 
הזרמה; העברת ושידור מידע, הודעות, קול ותמונות; מתן 
שירותים אינטראקטיביים ושירותי גישה המסייעים למקבל 

השירות לקלוט, 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; טקסט, אודיו ו/או תמונות חזותיות ונתונים 
חזותיים המועברים באמצעים אלקטרונים; העברת אלקטרונית 

של הודעות ונתונים  מידיים.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and entertainer services; interactive 
television; non-downable interactive games, including 
telephone games, which enables the player to 
participate in an experiential activity; non-downable 
interactive entertainment which enables the viewer to 
participate in an experiential activity as part of the 
show; providing educational and entertainment 
websites; 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; services of a promoter; booking of performing 
artists for events; arrangement, conducting and 
production of dance, music and drama; arrangement, 
conducting and production of radio, satellite, cable 
and television programmes, films, shows, and/or 
recordings of sound, music or images; arrangement, 
conducting and production of theatrical and stage 
entertainment; arranging and production of concerts, 
festivals, musical performances, musical shows and 
musical entertainment; club (discotheque) services; 
discotheque services; night clubs and night club 
services; booking agency services for performing and 

שירותי בידור ובדרן; טלוויזיה אינטראקטיבית; משחקים 
אינטראקטיביים, לרבות משחקים טלפוניים, המאפשרים לשחקן 
להשתתף בפעילות חווייתית, אשר לא ניתנים להורדה; בידור 
אינטראקטיבי המאפשר לצופה להשתתף בפעילות חווייתית 
כחלק מהבידור, אשר לא ניתן להורדה; אספקת אתרים 
חינוכיים ובידוריים; הפקת אודיו, מוסיקה ווידאו, מיקסים, 

רמיקסים, שירותי עריכה והקלטה; שירותי הקלטה,מיקסים, 
רמיקסים ושירותי אולפן; שירותי הקלטה, מיקסים, רמיקסים, 
שירותי עריכה והקלטה; שירותי פרסום מוסיקה פרסום והוצאה 
לאור של יצירות מוסיקליות; שירותי הוצאה לאור; הוצאת לאור 
של שירים; פרסום המילים של שירים בצורת ספר וגיליונות; 

פרסום מוזיקה וספרי מוסיקה, כתיבת מוסיקה; הלחנת מוסיקה; 
כתיבת שירים; כתיבת ציונים; הרכבת ציונים; הלחנת פסקולים; 
כתיבת פסקולים; שירותי מוסיקאי; שירותי הפקת מוסיקה; 
הפקת מוסיקה, הקלטות מוסיקליות, מופעים מוזיקליים 

וקונצרטים; שירותי קונצרט מוסיקלי; ארגון ביצועי מוסיקה, 
הקלטות מוסיקליות, הופעות מוסיקליות וקונצרטים; שירותי 
הפקה בתחום של קול ו/או הקלטות ובידור חזותיים; שירותי 
הפקת אודיו; אספקת והפקת בידור חי, הופעות חיות ומופעים 
חיים; הפקת מצגות אודיו ומצגות חזותיות; ארגון הופעות 
מוסיקה, מופעי מוסיקה ובידור מוסיקלי; שירותים לאספקת 

בידור בצורה של מופעים מוזיקליים חיים; ארגון, עריכת והפקת 
של אירועים מוזיקליים! הפקת בידור בצורה של סדרת טלוויזיה 
רדיו; הפקת מופעים; הפקת הקלטות קול; ניהול אומנותי של 
אמנים מופיעים; שירותי אמרגן וקידום; 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; ארגון ועריכת של 
התייעצות חבר שופטים, כנסים, קונגרסים, סמינרים, ימי עיון, 
מופעים וסדנאות (אימונים); ארגון וביצוע הרצאות, הדגמות, 
תצוגות, תערוכות, מצגות, סמינרים, קונצרטים, הופעות, 
מופעים, אירועים ופסטיבלים למטרות חינוך, בידור, הוראה 

כ"ה תמוז תשע"ו - 15031/07/2016



recording artists; booking of performing artists (live 
music performers); arranging of musical events; 
provision of on-line information services relating to 
musical entertainment, musical artists, groups and 
bands; provision of reviews of music, musical groups, 
bands, concerts and gigs, and other entertainment 
forms; provision of news relating to music, musical 
groups, bands, concerts and gigs, and other 
entertainment forms; production and presentation of 
shows; provision of an electronic game service 
played by means of electronic text messaging; 
provision of games by means of a computer based 
system; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums, 
shows and workshops [training]; arranging and 
conducting of lectures, demonstrations, displays, 
exhibitions, presentations, seminars, concerts, gigs, 
shows, events and festivals for educational, 
entertainment, teaching and training purposes; 
conducting instructional, teaching and coaching 
classes, courses, seminars, presentations, shows 
and workshops; musical coaching, teaching, and 
instruction; organisation of competitions; electronic 
library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of electronic texts, audio and/or video information 
and data, games and amusements; electronic 
desktop publishing; providing on-line publications 
(non-downloadable); providing digital sound, music 
and video
recordings, not downloadable, from the Internet; 
providing digital sound, music and video recordings, 
not downloadable, from MP3 and MP4 Internet 
websites; providing digital sound recordings, not 
downloadable, from the Internet; providing digital 
sound recordings, not downloadable, from MP3 
Internet websites; providing digital music and sound 
recordings, not downloadable, from the Internet; 
providing digital music and sound recordings, not 
downloadable, from MP3 Internet websites; providing 
digital video, image, film, radio and TV recordings 
and programmes, not downloadable, from the 
Internet; providing digital video, image, film, radio and 
TV recordings and programmes, not downloadable, 
from MP4 Internet websites; provision of information 
relating to radio, television, and cinematographic 
entertainment and to music, musical recordings and 
musical entertainment; content licensing services; 
distribution, syndication, networking and rental of 
films, television programmes and radio programmes; 
printed matter in electronic form; on¬line 
publications, magazines, periodicals and 
newspapers; photographs and stills saved in an 
electronic form; information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid 
services.

ואימון; שירותי כיתות לימוד ואימון, קורסים, סמינרים, מצגות, 
הצגות וסדנאות; אימון מוסיקלי, הוראה והדרכה; ארגון 

תחרויות; שירותי ספרייה אלקטרוניים לאספקת מידע אלקטרוני 
(כולל מידע מארכיון) בצורה של טקסטים אלקטרוניים, אודיו 
ו/או מידע וידאו ונתונים, משחקים ושעשועים; הוצאה לאור 
אלקטרונית (דע.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; 
שירותי רישוי תוכן; הפצה, סינדיקציה, פיתוח רשתות והשכרה 

של סרטים, תכניות טלוויזיה ורדיו; חומר מודפס  בצורה 
אלקטרונית; פרסומים באינטרנט, מגזינים, כתבי עת ועיתונים; 
תמונות וצילומי סטילס השמורים באופן אלקטרוני; שירותי 

מידע, ייעוץ הנוגע לכל השירותים האמורים.                           
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Ownersבעלים

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

Address: 12 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv, 61580, 
Israel

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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. 268718 מספר סימן

Application Date 06/10/2014 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; productions 
produced by a multimedia technology; motion picture 
films; television programs; television films; 
animations; radio programs; productions produced by 
a 3D technology; computer software and firmware; 
storage (by recording or other way) of materials for 
the purpose of saving and transmitting different kind 
of data, including digital and analogue images and 
sounds; 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 materials accessible 
through the internet; video materials saved as MP4 
files; MP4 videos; application software for mobile 
devices, tablet computers and smartphones; mouse 
mats; downloadable digital music or sound files 
provided from the Internet; downloadable digital 
video, image, film and TV files and programmes 
provided from the Internet; downloadable digital 
video, image, film and TV files and programmes 
provided from MP4 web sites on the Internet; 
refrigerator magnets; downloadable electronic media; 
publications downloaded in electronic form from the 
Internet; downloadable electronic publications 
provided from databases or the Internet; e-books; 
audio books on CD, mini-disc, record, cassette or 
disc; talking books; sunglasses; eyewear; satellite 
dishes; decoding apparatus; parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods, all included in 
class 9.

מכשירים להקלטה, העברה או שיחזור של קול, מוסיקה, 
תמונות, מידע ווידאו; סאונד, מוסיקה, תמונות, מידע והקלטות 
וידאו; הפקות מולטימדיה; סרטי קולנוע; תוכניות טלוויזיה; סרטי 
טלוויזיה; אנימציות; תכניות רדיו; הפקות תלת ממד; תוכנה 

וקושחה למחשב; אחסון חומרים (באמצעות הקלטתם או בדרך 
אחרת) לצורך שמירה או שידור של סוגים שונים של מידע, 

לרבות תמונות וצלילים בפורמט דיגיטלי או אנלוגי; אודיו מוקלט 
מראש ו/או וידאו מדיה, תקליטורים, 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; חומרי וידאו 
ו/או חומרי אודיו הנגישים באמצעות האינטרנט; חומרי וידאו 

השמורים כקבצים מסוג אם.פי.4; 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; 
משקפי שמש; משקפיים; צלחות לוין; אמצעי פענוח; חלקים 

וחלפים, אביזרים למוצרים האמורים, הנכללים כולם בסוג 9     
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Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; broadcasting and/or 
transmission of television programs, radio 
programmers 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; text, audio 
and/or visual images and data transmitted by 
electrical or electronic means; electronic transmission 
of instant messages and data
 

שירותי שידור; שידור ו/או העברה של תכניות טלוויזיה, תכניות 
רדיו וסרטים; שידורי כבלים, לוין ואינטרנט; שידור של תכניות 
רדיו וטלוויזיה וסרטים באמצעות האינטרנט, כולל באמצעות 
הזרמה; העברת ושידור מידע, הודעות, קול ותמונות; מתן 
שירותים אינטראקטיביים ושירותי גישה המסייעים למקבל 

השירות לקלוט, 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; טקסט, אודיו ו/או תמונות חזותיות ונתונים 
חזותיים המועברים באמצעים אלקטרונים; העברת אלקטרונית 

של הודעות ונתונים מידיים.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and entertainer services; interactive 
television; non-downable interactive games, including 
telephone games, which enables the player to 
participate in an experiential activity; non-downable 
interactive entertainment which enables the viewer to 
participate in an experiential activity as part of the 
show; providing educational and entertainment 
websites; 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; services of a promoter; booking of performing 
artists for events; arrangement, conducting and 
production of dance, music and drama; arrangement, 
conducting and production of radio, satellite, cable 
and television programmes, films, shows, and/or 
recordings of sound, music or images; arrangement, 
conducting and production of theatrical and stage 
entertainment; arranging and production of concerts, 
festivals, musical performances, musical shows and 
musical entertainment; club (discotheque) services; 
discotheque services; night clubs and night club 
services; booking agency services for performing and 

שירותי בידור ובדרן; טלוויזיה אינטראקטיבית; משחקים 
אינטראקטיביים, לרבות משחקים טלפוניים, המאפשרים לשחקן 
להשתתף בפעילות חווייתית, אשר לא ניתנים להורדה; בידור 
אינטראקטיבי המאפשר לצופה להשתתף בפעילות חווייתית 
כחלק מהבידור, אשר לא ניתן להורדה; אספקת אתרים 
חינוכיים ובידוריים; הפקת אודיו, מוסיקה ווידאו, מיקסים, 

רמיקסים, שירותי עריכה והקלטה; שירותי הקלטה,מיקסים, 
רמיקסים ושירותי אולפן; שירותי הקלטה, מיקסים, רמיקסים, 
שירותי עריכה והקלטה; שירותי פרסום מוסיקה פרסום והוצאה 
לאור של יצירות מוסיקליות; שירותי הוצאה לאור; הוצאת לאור 
של שירים; פרסום המילים של שירים בצורת ספר וגיליונות; 

פרסום מוזיקה וספרי מוסיקה, כתיבת מוסיקה; הלחנת מוסיקה; 
כתיבת שירים; כתיבת ציונים; הרכבת ציונים; הלחנת פסקולים; 
כתיבת פסקולים; שירותי מוסיקאי; שירותי הפקת מוסיקה; 
הפקת מוסיקה, הקלטות מוסיקליות, מופעים מוזיקליים 

וקונצרטים; שירותי קונצרט מוסיקלי; ארגון ביצועי מוסיקה, 
הקלטות מוסיקליות, הופעות מוסיקליות וקונצרטים; שירותי 
הפקה בתחום של קול ו/או הקלטות ובידור חזותיים; שירותי 
הפקת אודיו; אספקת והפקת בידור חי, הופעות חיות ומופעים 
חיים; הפקת מצגות אודיו ומצגות חזותיות; ארגון הופעות 
מוסיקה, מופעי מוסיקה ובידור מוסיקלי; שירותים לאספקת 

בידור בצורה של מופעים מוזיקליים חיים; ארגון, עריכת והפקת 
של אירועים מוזיקליים! הפקת בידור בצורה של סדרת טלוויזיה 
רדיו; הפקת מופעים; הפקת הקלטות קול; ניהול אומנותי של 
אמנים מופיעים; שירותי אמרגן וקידום; 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; ארגון ועריכת של 
התייעצות חבר שופטים, כנסים, קונגרסים, סמינרים, ימי עיון, 
מופעים וסדנאות (אימונים); ארגון וביצוע הרצאות, הדגמות, 
תצוגות, תערוכות, מצגות, סמינרים, קונצרטים, הופעות, 
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recording artists; booking of performing artists (live 
music performers); arranging of musical events; 
provision of on-line information services relating to 
musical entertainment, musical artists, groups and 
bands; provision of reviews of music, musical groups, 
bands, concerts and gigs, and other entertainment 
forms; provision of news relating to music, musical 
groups, bands, concerts and gigs, and other 
entertainment forms; production and presentation of 
shows; provision of an electronic game service 
played by means of electronic text messaging; 
provision of games by means of a computer based 
system; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums, 
shows and workshops [training]; arranging and 
conducting of lectures, demonstrations, displays, 
exhibitions, presentations, seminars, concerts, gigs, 
shows, events and festivals for educational, 
entertainment, teaching and training purposes; 
conducting instructional, teaching and coaching 
classes, courses, seminars, presentations, shows 
and workshops; musical coaching, teaching, and 
instruction; organisation of competitions; electronic 
library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of electronic texts, audio and/or video information 
and data, games and amusements; electronic 
desktop publishing; providing on-line publications 
(non-downloadable); providing digital sound, music 
and video recordings, not downloadable, from the 
Internet; providing digital sound, music and video 
recordings, not downloadable, from MP3 and MP4 
Internet websites; providing digital sound recordings, 
not downloadable, from the Internet; providing digital 
sound recordings, not downloadable, from MP3 
Internet websites; providing digital music and sound 
recordings, not downloadable, from the Internet; 
providing digital music and sound recordings, not 
downloadable, from MP3 Internet websites; providing 
digital video, image, film, radio and TV recordings 
and programmes, not downloadable, from the 
Internet; providing digital video, image, film, radio and 
TV recordings and programmes, not downloadable, 
from MP4 Internet websites; provision of information 
relating to radio, television, and cinematographic 
entertainment and to music, musical recordings and 
musical entertainment; content licensing services; 
distribution, syndication, networking and rental of 
films, television programmes and radio programmes; 
printed matter in electronic form; on¬line 
publications, magazines, periodicals and 
newspapers; photographs and stills saved in an 
electronic form; information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid 
services.

מופעים, אירועים ופסטיבלים למטרות חינוך, בידור, הוראה 
ואימון; שירותי כיתות לימוד ואימון, קורסים, סמינרים, מצגות, 

הצגות וסדנאות; אימון מוסיקלי, הוראה והדרכה; ארגון 
תחרויות; שירותי ספרייה אלקטרוניים לאספקת מידע אלקטרוני 
(כולל מידע מארכיון) בצורה של טקסטים אלקטרוניים, אודיו 
ו/או מידע וידאו ונתונים, משחקים ושעשועים; הוצאה לאור 
אלקטרונית (דע.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; 
שירותי רישוי תוכן; הפצה, סינדיקציה, פיתוח רשתות והשכרה 

של סרטים, תכניות טלוויזיה ורדיו; חומר מודפס בצורה 
אלקטרונית; פרסומים באינטרנט, מגזינים, כתבי עת ועיתונים; 
תמונות וצילומי סטילס השמורים באופן אלקטרוני; שירותי 

מידע, ייעוץ הנוגע לכל השירותים האמורים.                           
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Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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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הצילו! אני לא יודע לבשל

Trade Mark No. 268719 מספר סימן

Application Date 06/10/2014 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; productions 
produced by a multimedia technology; motion picture 
films; television programs; television films; 
animations; radio programs; productions produced by 
a 3D technology; computer software and firmware; 
storage (by recording or other way) of materials for 
the purpose of saving and transmitting different kind 
of data, including digital and analogue images and 
sounds; 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 materials accessible 
through the internet; video materials saved as MP4 
files; MP4 videos; application software for mobile 
devices, tablet computers and smartphones; mouse 
mats; downloadable digital music or sound files 
provided from the Internet; downloadable digital 
video, image, film and TV files and programmes 
provided from the Internet; downloadable digital 
video, image, film and TV files and programmes 
provided from MP4 web sites on the Internet; 
refrigerator magnets; downloadable electronic media; 
publications downloaded in electronic form from the 
Internet; downloadable electronic publications 
provided from databases or the Internet; e-books; 
audio books on CD, mini-disc, record, cassette or 
disc; talking books; sunglasses; eyewear; satellite 
dishes; decoding apparatus; parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods, all included in 
class 9.

מכשירים להקלטה, העברה או שיחזור של קול, מוסיקה, 
תמונות, מידע ווידאו; סאונד, מוסיקה, תמונות, מידע והקלטות 
וידאו; הפקות מולטימדיה; סרטי קולנוע; תוכניות טלוויזיה; סרטי 
טלוויזיה; אנימציות; תכניות רדיו; הפקות תלת ממד; תוכנה 

וקושחה למחשב; אחסון חומרים (באמצעות הקלטתם או בדרך 
אחרת) לצורך שמירה או שידור של סוגים שונים של מידע, 

לרבות תמונות וצלילים בפורמט דיגיטלי או אנלוגי; אודיו מוקלט 
מראש ו/או וידאו מדיה, תקליטורים, 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; חומרי וידאו 
ו/או חומרי אודיו הנגישים באמצעות האינטרנט; חומרי וידאו 

השמורים כקבצים מסוג אם.פי.4; 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; 
משקפי שמש; משקפיים; צלחות לוין; אמצעי פענוח; חלקים 

וחלפים, אביזרים למוצרים האמורים, הנכללים כולם בסוג 9      
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Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; broadcasting and/or 
transmission of television programs, radio 
programmers 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; text, audio 
and/or visual images and data transmitted by 
electrical or electronic means; electronic transmission 
of instant messages and data

שירותי שידור; שידור ו/או העברה של תכניות טלוויזיה, תכניות 
רדיו וסרטים; שידורי כבלים, לוין ואינטרנט; שידור של תכניות 
רדיו וטלוויזיה וסרטים באמצעות האינטרנט, כולל באמצעות 
הזרמה; העברת ושידור מידע, הודעות, קול ותמונות; מתן 
שירותים אינטראקטיביים ושירותי גישה המסייעים למקבל 

השירות לקלוט, 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; טקסט, אודיו ו/או תמונות חזותיות ונתונים 
חזותיים המועברים באמצעים אלקטרונים; העברת אלקטרונית 
של הודעות ונתונים מידיים.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and entertainer services; interactive 
television; non-downable interactive games, including 
telephone games, which enables the player to 
participate in an experiential activity; non-downable 
interactive entertainment which enables the viewer to 
participate in an experiential activity as part of the 
show; providing educational and entertainment 
websites; 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; services of a promoter; booking of performing 
artists for events; arrangement, conducting and 
production of dance, music and drama; arrangement, 
conducting and production of radio, satellite, cable 
and television programmes, films, shows, and/or 
recordings of sound, music or images; arrangement, 
conducting and production of theatrical and stage 
entertainment; arranging and production of concerts, 
festivals, musical performances, musical shows and 
musical entertainment; club (discotheque) services; 
discotheque services; night clubs and night club 
services; booking agency services for performing and 
recording artists; booking of performing artists (live 
music performers); arranging of musical events; 

.שירותי בידור ובדרן; טלוויזיה אינטראקטיבית; משחקים 
אינטראקטיביים, לרבות משחקים טלפוניים, המאפשרים לשחקן 
להשתתף בפעילות חווייתית, אשר לא ניתנים להורדה; בידור 
אינטראקטיבי המאפשר לצופה להשתתף בפעילות חווייתית 
כחלק מהבידור, אשר לא ניתן להורדה; אספקת אתרים 
חינוכיים ובידוריים; הפקת אודיו, מוסיקה ווידאו, מיקסים, 

רמיקסים, שירותי עריכה והקלטה; שירותי הקלטה,מיקסים, 
רמיקסים ושירותי אולפן; שירותי הקלטה, מיקסים, רמיקסים, 
שירותי עריכה והקלטה; שירותי פרסום מוסיקה פרסום והוצאה 
לאור של יצירות מוסיקליות; שירותי הוצאה לאור; הוצאת לאור 
של שירים; פרסום המילים של שירים בצורת ספר וגיליונות; 

פרסום מוזיקה וספרי מוסיקה, כתיבת מוסיקה; הלחנת מוסיקה; 
כתיבת שירים; כתיבת ציונים; הרכבת ציונים; הלחנת פסקולים; 
כתיבת פסקולים; שירותי מוסיקאי; שירותי הפקת מוסיקה; 
הפקת מוסיקה, הקלטות מוסיקליות, מופעים מוזיקליים 

וקונצרטים; שירותי קונצרט מוסיקלי; ארגון ביצועי מוסיקה, 
הקלטות מוסיקליות, הופעות מוסיקליות וקונצרטים; שירותי 
הפקה בתחום של קול ו/או הקלטות ובידור חזותיים; שירותי 
הפקת אודיו; אספקת והפקת בידור חי, הופעות חיות ומופעים 
חיים; הפקת מצגות אודיו ומצגות חזותיות; ארגון הופעות 
מוסיקה, מופעי מוסיקה ובידור מוסיקלי; שירותים לאספקת 

בידור בצורה של מופעים מוזיקליים חיים; ארגון, עריכת והפקת 
של אירועים מוזיקליים! הפקת בידור בצורה של סדרת טלוויזיה 
רדיו; הפקת מופעים; הפקת הקלטות קול; ניהול אומנותי של 
אמנים מופיעים; שירותי אמרגן וקידום; 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; ארגון ועריכת של 
התייעצות חבר שופטים, כנסים, קונגרסים, סמינרים, ימי עיון, 
מופעים וסדנאות (אימונים); ארגון וביצוע הרצאות, הדגמות, 
תצוגות, תערוכות, מצגות, סמינרים, קונצרטים, הופעות, 
מופעים, אירועים ופסטיבלים למטרות חינוך, בידור, הוראה 
ואימון; שירותי כיתות לימוד ואימון, קורסים, סמינרים, מצגות, 
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provision of on-line information services relating to 
musical entertainment, musical artists, groups and 
bands; provision of reviews of music, musical groups, 
bands, concerts and gigs, and other entertainment 
forms; provision of news relating to music, musical 
groups, bands, concerts and gigs, and other 
entertainment forms; production and presentation of 
shows; provision of an electronic game service 
played by means of electronic text messaging; 
provision of games by means of a computer based 
system; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums, 
shows and workshops [training]; arranging and 
conducting of lectures, demonstrations, displays, 
exhibitions, presentations, seminars, concerts, gigs, 
shows, events and festivals for educational, 
entertainment, teaching and training purposes; 
conducting instructional, teaching and coaching 
classes, courses, seminars, presentations, shows 
and workshops; musical coaching, teaching, and 
instruction; organisation of competitions; electronic 
library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of electronic texts, audio and/or video information 
and data, games and amusements; electronic 
desktop publishing; providing on-line publications 
(non-downloadable); providing digital sound, music 
and video recordings, not downloadable, from the 
Internet; providing digital sound, music and video 
recordings, not downloadable, from MP3 and MP4 
Internet websites; providing digital sound recordings, 
not downloadable, from the Internet; providing digital 
sound recordings, not downloadable, from MP3 
Internet websites; providing digital music and sound 
recordings, not downloadable, from the Internet; 
providing digital music and sound recordings, not 
downloadable, from MP3 Internet websites; providing 
digital video, image, film, radio and TV recordings 
and programmes, not downloadable, from the 
Internet; providing digital video, image, film, radio and 
TV recordings and programmes, not downloadable, 
from MP4 Internet websites; provision of information 
relating to radio, television, and cinematographic 
entertainment and to music, musical recordings and 
musical entertainment; content licensing services; 
distribution, syndication, networking and rental of 
films, television programmes and radio programmes; 
printed matter in electronic form; on¬line 
publications, magazines, periodicals and 
newspapers; photographs and stills saved in an 
electronic form; information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid 
services.

הצגות וסדנאות; אימון מוסיקלי, הוראה והדרכה; ארגון 
תחרויות; שירותי ספרייה אלקטרוניים לאספקת מידע אלקטרוני 
(כולל מידע מארכיון) בצורה של טקסטים אלקטרוניים, אודיו 
ו/או מידע וידאו ונתונים, משחקים ושעשועים; הוצאה לאור 
אלקטרונית (דע.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; 
שירותי רישוי תוכן; הפצה, סינדיקציה, פיתוח רשתות והשכרה 

של סרטים, תכניות טלוויזיה ורדיו; חומר מודפס בצורה 
אלקטרונית; פרסומים באינטרנט, מגזינים, כתבי עת ועיתונים; 
תמונות וצילומי סטילס השמורים באופן אלקטרוני; שירותי 

מידע, ייעוץ הנוגע לכל השירותים  האמורים.                          
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Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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. 268720 מספר סימן

Application Date 06/10/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ה תמוז תשע"ו - 16131/07/2016



Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmitting or reproduction 
of sound, music, images, data and videos; sound, 
music, image, data and video recordings; productions 
produced by a multimedia technology; motion picture 
films; television programs; television films; 
animations; radio programs; productions produced by 
a 3D technology; computer software and firmware; 
storage (by recording or other way) of materials for 
the purpose of saving and transmitting different kind 
of data, including digital and analogue images and 
sounds; 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 materials accessible 
through the internet; video materials saved as MP4 
files; MP4 videos; application software for mobile 
devices, tablet computers and smartphones; mouse 
mats; downloadable digital music or sound files 
provided from the Internet; downloadable digital 
video, image, film and TV files and programmes 
provided from the Internet; downloadable digital 
video, image, film and TV files and programmes 
provided from MP4 web sites on the Internet; 
refrigerator magnets; downloadable electronic media; 
publications downloaded in electronic form from the 
Internet; downloadable electronic publications 
provided from databases or the Internet; e-books; 
audio books on CD, mini-disc, record, cassette or 
disc; talking books; sunglasses; eyewear; satellite 
dishes; decoding apparatus; parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods, all included in 
class 9.

מכשירים להקלטה, העברה או שיחזור של קול, מוסיקה, 
תמונות, מידע ווידאו; סאונד, מוסיקה, תמונות, מידע והקלטות 
וידאו; הפקות מולטימדיה; סרטי קולנוע; תוכניות טלוויזיה; סרטי 
טלוויזיה; אנימציות; תכניות רדיו; הפקות תלת ממד; תוכנה 

וקושחה למחשב; אחסון חומרים (באמצעות הקלטתם או בדרך 
אחרת) לצורך שמירה או שידור של סוגים שונים של מידע, 

לרבות תמונות וצלילים בפורמט דיגיטלי או אנלוגי; אודיו מוקלט 
מראש ו/או וידאו מדיה, תקליטורים, 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; חומרי וידאו 
ו/או חומרי אודיו הנגישים באמצעות האינטרנט; חומרי וידאו 

השמורים כקבצים מסוג אם.פי.4; 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; 
משקפי שמש; משקפיים; צלחות לוין; אמצעי פענוח; חלקים 

וחלפים, אביזרים למוצרים האמורים, הנכללים כולם בסוג 9     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; broadcasting and/or 
transmission of television programs, radio 
programmers 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; text, audio 
and/or visual images and data transmitted by 
electrical or electronic means; electronic transmission 
of instant messages and data

 

שירותי שידור; שידור ו/או העברה של תכניות טלוויזיה, תכניות 
רדיו וסרטים; שידורי כבלים, לוין ואינטרנט; שידור של תכניות 
רדיו וטלוויזיה וסרטים באמצעות האינטרנט, כולל באמצעות 
הזרמה; העברת ושידור מידע, הודעות, קול ותמונות; מתן 
שירותים אינטראקטיביים ושירותי גישה המסייעים למקבל 

השירות לקלוט, 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; טקסט, אודיו ו/או תמונות חזותיות ונתונים 
חזותיים המועברים באמצעים אלקטרונים; העברת אלקטרונית 
של הודעות ונתונים מידיים                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and entertainer services; interactive 
television; non-downable interactive games, including 
telephone games, which enables the player to 
participate in an experiential activity; non-downable 

שירותי בידור ובדרן; טלוויזיה אינטראקטיבית; משחקים 
אינטראקטיביים, לרבות משחקים טלפוניים, המאפשרים לשחקן 
להשתתף בפעילות חווייתית, אשר לא ניתנים להורדה; בידור 
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interactive entertainment which enables the viewer to 
participate in an experiential activity as part of the 
show; providing educational and entertainment 
websites; 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; services of a promoter; booking of performing 
artists for events; arrangement, conducting and 
production of dance, music and drama; arrangement, 
conducting and production of radio, satellite, cable 
and television programmes, films, shows, and/or 
recordings of sound, music or images; arrangement, 
conducting and production of theatrical and stage 
entertainment; arranging and production of concerts, 
festivals, musical performances, musical shows and 
musical entertainment; club (discotheque) services; 
discotheque services; night clubs and night club 
services; booking agency services for performing and 
recording artists; booking of performing artists (live 
music performers); arranging of musical events; 
provision of on-line information services relating to 
musical entertainment, musical artists, groups and 
bands; provision of reviews of music, musical groups, 
bands, concerts and gigs, and other entertainment 
forms; provision of news relating to music, musical 
groups, bands, concerts and gigs, and other 
entertainment forms; production and presentation of 
shows; provision of an electronic game service 
played by means of electronic text messaging; 
provision of games by means of a computer based 
system; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums, 
shows and workshops [training]; arranging and 
conducting of lectures, demonstrations, displays, 
exhibitions, presentations, seminars, concerts, gigs, 
shows, events and festivals for educational, 
entertainment, teaching and training purposes; 
conducting instructional, teaching and coaching 
classes, courses, seminars, presentations, shows 
and workshops; musical coaching, teaching, and 
instruction; organisation of competitions; electronic 
library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of electronic texts, audio and/or video information 

אינטראקטיבי המאפשר לצופה להשתתף בפעילות חווייתית 
כחלק מהבידור, אשר לא ניתן להורדה; אספקת אתרים 
חינוכיים ובידוריים; הפקת אודיו, מוסיקה ווידאו, מיקסים, 

רמיקסים, שירותי עריכה והקלטה; שירותי הקלטה,מיקסים, 
רמיקסים ושירותי אולפן; שירותי הקלטה, מיקסים, רמיקסים, 
שירותי עריכה והקלטה; שירותי פרסום מוסיקה פרסום והוצאה 
לאור של יצירות מוסיקליות; שירותי הוצאה לאור; הוצאת לאור 
של שירים; פרסום המילים של שירים בצורת ספר וגיליונות; 

פרסום מוזיקה וספרי מוסיקה, כתיבת מוסיקה; הלחנת מוסיקה; 
כתיבת שירים; כתיבת ציונים; הרכבת ציונים; הלחנת פסקולים; 
כתיבת פסקולים; שירותי מוסיקאי; שירותי הפקת מוסיקה; 
הפקת מוסיקה, הקלטות מוסיקליות, מופעים מוזיקליים 

וקונצרטים; שירותי קונצרט מוסיקלי; ארגון ביצועי מוסיקה, 
הקלטות מוסיקליות, הופעות מוסיקליות וקונצרטים; שירותי 
הפקה בתחום של קול ו/או הקלטות ובידור חזותיים; שירותי 
הפקת אודיו; אספקת והפקת בידור חי, הופעות חיות ומופעים 
חיים; הפקת מצגות אודיו ומצגות חזותיות; ארגון הופעות 
מוסיקה, מופעי מוסיקה ובידור מוסיקלי; שירותים לאספקת 

בידור בצורה של מופעים מוזיקליים חיים; ארגון, עריכת והפקת 
של אירועים מוזיקליים! הפקת בידור בצורה של סדרת טלוויזיה 
רדיו; הפקת מופעים; הפקת הקלטות קול; ניהול אומנותי של 
אמנים מופיעים; שירותי אמרגן וקידום; 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; ארגון ועריכת של 
התייעצות חבר שופטים, כנסים, קונגרסים, סמינרים, ימי עיון, 
מופעים וסדנאות (אימונים); ארגון וביצוע הרצאות, הדגמות, 
תצוגות, תערוכות, מצגות, סמינרים, קונצרטים, הופעות, 
מופעים, אירועים ופסטיבלים למטרות חינוך, בידור, הוראה 
ואימון; שירותי כיתות לימוד ואימון, קורסים, סמינרים, מצגות, 

הצגות וסדנאות; אימון מוסיקלי, הוראה והדרכה; ארגון 
תחרויות; שירותי ספרייה אלקטרוניים לאספקת מידע אלקטרוני 
(כולל מידע מארכיון) בצורה של טקסטים אלקטרוניים, אודיו 
ו/או מידע וידאו ונתונים, משחקים ושעשועים; הוצאה לאור 
אלקטרונית (דע.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; 
שירותי רישוי תוכן; הפצה, סינדיקציה, פיתוח רשתות והשכרה 

של סרטים, תכניות טלוויזיה ורדיו; חומר מודפס בצורה 
אלקטרונית; פרסומים באינטרנט, מגזינים, כתבי עת ועיתונים; 
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Ownersבעלים

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

and data, games and amusements; electronic 
desktop publishing; providing on-line publications 
(non-downloadable); providing digital sound, music 
and video recordings, not downloadable, from the 
Internet; providing digital sound, music and video 
recordings, not downloadable, from MP3 and MP4 
Internet websites; providing digital sound recordings, 
not downloadable, from the Internet; providing digital 
sound recordings, not downloadable, from MP3 
Internet websites; providing digital music and sound 
recordings, not downloadable, from the Internet; 
providing digital music and sound recordings, not 
downloadable, from MP3 Internet websites; providing 
digital video, image, film, radio and TV recordings 
and programmes, not downloadable, from the 
Internet; providing digital video, image, film, radio and 
TV recordings and programmes, not downloadable, 
from MP4 Internet websites; provision of information 
relating to radio, television, and cinematographic 
entertainment and to music, musical recordings and 
musical entertainment; content licensing services; 
distribution, syndication, networking and rental of 
films, television programmes and radio programmes; 
printed matter in electronic form; on¬line 
publications, magazines, periodicals and 
newspapers; photographs and stills saved in an 
electronic form; information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid 
services.

תמונות וצילומי סטילס השמורים באופן אלקטרוני; שירותי 
מידע, ייעוץ הנוגע לכל השירותים האמורים.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ה תמוז תשע"ו - 16431/07/2016



Trade Mark No. 268722 מספר סימן

Application Date 02/10/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for monitoring, geolocation and 
tactical coordination of computer network users, 
firearms, unmanned vehicles and assets in the field; 
computer database software; software used for 
monitoring weapon status and performance; software 
used for target surveillance, target recognition, target 
ranging and target tracking; communications 
software for connecting computer network users; 
computer hardware and software for setting up and 
configuring local area networks and wide area 
networks; computer networking hardware, namely, 
computer hardware for wireless content delivery; 
wireless network repeaters; wireless data 
transmitting devices; wireless data receivers; wireless 
communication devices for voice, data or image 
transmission; Wireless network controllers to monitor 
and control the functioning of other electronic devices 
(excluding gaming apparatus); satellite and wireless 
communication transmitters and receivers for voice 
and data; GPS sensors; portable electrical power 
supplies; computers and portable computers; scopes 
for firearms; spotting scopes; laser rangefinders; 
cameras for still photography; video cameras; parts 
and components of the aforementioned goods.

תוכנת מחשב לניטור, מיקום גיאוגרפי ותיאום טקטי של 
משתמשים ברשת מחשבים, כלי נשק, כלי רכב בלתי מאוישים 
ונכסים בתחום; תוכנת מסד נתוני מחשב; תוכנה המשמשת 

לניטור כלי נשק וביצועם; תוכנה המשמשת למעקב אחר היעד, 
זיהוי היעד, זיהוי טווח היעד ואיתורו; תוכנת תקשורת לחיבור 
משתמשים ברשת מחשב; חומרת מחשב ותוכנה להתקנה 
והגדרה של רשתות תקשורת מקומיות ורשתות תקשורת 

רחבות; חומרת מחשב ברשת, כלומר, חומרת מחשב לאספקת 
תוכן אלחוטי; משחזרים לרשת אלחוטיים; מכשירם להעברת 
נתונים אלחוטיים; מקלטי נתונים אלחוטיים; התקני תקשורת 
אלחוטיים עבור קול, נתונים או העברת תמונה; בקרי רשת 

אלחוטיים המשמשים לפיקוח ושליטה על תפקודם של מכשירים 
אלקטרוניים אחרים (למעט התקני משחקים); משדרי תקשורת 
אלחוטיים ולוויניים ומקלטים לקול ונתונים; חיישני גי.פי.אס; 

ספקי כוח חשמליים ניידים; מחשבים ומחשבים ניידים; טווחים 
לכלי נשק; טווחים של תצפית; מדי טווח לייזר; מצלמות ; 

מצלמות וידאו; חלקים ורכיבים של המוצרים האמורים.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 13 סוג: 13

Firearm tactical deployment systems sold as a unit, 
namely, firearms, software used for tactical 
deployment of firearms, wireless computer network 
transmitters and receivers, portable computers; 
structural parts and components of the 
aforementioned goods.

מערכות נשק בפריסה טקטית הנמכרות כיחידה אחת, כלומר, 
נשק חם, תוכנה המשמשת לפריסה טקטית של כלי נשק, 
משדרים ומקלטים אלחוטיים של רשת מחשבים, מחשבים 

ניידים; חלקים מבניים ורכיבים של המוצרים האמורים.             
                                                                                    

                                

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

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

U.S.A., 02/04/2014, No. 86240044 ארה"ב, 02/04/2014, מספר 86240044

Class: 9 סוג: 9

Class: 13 סוג: 13

כ"ה תמוז תשע"ו - 16531/07/2016



 Owners

Name: Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC

Address: 545  New Park Avenue, West Hartford, 
Connecticut 06110, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 16631/07/2016



OMNIVIT

Trade Mark No. 268756 מספר סימן

Application Date 15/10/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue La Boetie, Paris 75008, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamins and food supplements for human use; all 
included in class 5.

ויטמינים ותוספי מזון לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.  
                       

כ"ה תמוז תשע"ו - 16731/07/2016



VAREC

Trade Mark No. 268777 מספר סימן

Application Date 19/10/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Pressure and vacuum relief vents, tank blanketing 
relief vents, all made of metal; valves of metal, other 
than parts of machines; manway covers (made of 
metal) to permit access to storage tanks; swing pipe 
joints of metal

פתחי אוורור לשחרור לחץ וואקום, פתחי אוורור לשחרור חיפויי 
מיכלים, כולם עשויים ממתכת; שסתומים ממתכת, שאינם חלקי 

מכונות; מחברי צינור מפרקיים ממתכת; פתחי מעבר אדם 
(עשויים ממתכת) לאפשר מעבר למכלי אחסון .                       

                        

Class: 7 סוג: 7

Valves (parts of machine); floating suction units being 
parts of machines for storage tanks used in the oil, 
gas, chemical, and petrochemical industries. 

שסתומים (חלקי מכונות); יחידות שאיבה צפות המהוות חלקי 
מכונות למיכלי אחסון המשמשים בתעשיות הנפט, גז, כימיקלים 

ופטרוכימיקלים.
                                                           

Class: 9 סוג: 9

Gauging and sampling units, namely, manometers, 
electronic remote gauging systems and equipment, 
automatic tank gauges, temperature indicator, level 
indicator, and pressure indicators for use in oil and 
gas storage tanks.

יחידות מדידה ודגימה, דהיינו, מנומטרים, מערכות וציוד 
למדידה אלקטרונית מרחוק, מדי מיכל אוטומטיים, מחווני 

טמפרטורה, מפלס ולחץ לשימוש במכלי אחסון נפט וגז.           
                                                                                    

                                                

Class: 11 סוג: 11

Flame arresters, flame checks, and burners for waste 
gases that are part of gas, oil, chemical, 
petrochemical, and wastewater pipeline equipment; 
pressure regulators for gas, oil, chemical, 
petrochemical, and wastewater installations.

עוצרי להבה, מרסני להבה, ומבערים עבור גזי פסולת המהווים 
חלק מציוד צנרת של גז, נפט, כימיקלים, פטרוכימיקלים 

ושפכים; ווסתי לחץ למתקני גז, נפט, כימיקלים, פטרוכימיקלים 
ושפכים. 

                                                                                     
                                        

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair, and maintenance services for oil 
and gas storage tank, vapor control, equipment and 
facilities.

שירותי התקנה, תיקון, ותחזוקה עבור מיכלי אחסון נפט וגז, 
שליטת אדים, ציוד ומתקנים.                                               

                            

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

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

U.S.A., 29/08/2014, No. 86/380,708 ארה"ב, 29/08/2014, מספר 86/380,708

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

כ"ה תמוז תשע"ו - 16831/07/2016



 Owners

Name: Varec, Inc.

Address: 5834 Peachtree Corners East., Norcross, 
Georgia 30092, U.S.A.

(Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 16931/07/2016



Trade Mark No. 268793 מספר סימן

Application Date 10/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218158 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI BIOTECHNOLOGY

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

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

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

Cardiovascular treatment preparations; 
cerebrovascular treatment preparations ; allergic 
treatment preparations ; autoimmune treatment 
preparations ; dermatological treatment preparations 
; gastrointestinal treatment preparations ; 
inflammatory treatment preparations ; respiratory 
treatment preparations ; all included in class 5.

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

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

France, 06/02/2014, No. 144066464 צרפת, 06/02/2014, מספר 144066464

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 17031/07/2016



Trade Mark No. 268825 מספר סימן

Application Date 07/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1218505 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

Address: 40789 Monheim am Rhein, Germany

(Company with limited liability)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 
cardiovascular diseases, pharmaceutical 
preparations for the treatment of hemophilia

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

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

Germany, 07/07/2014, No. 302014051926.7/05 גרמניה, 07/07/2014, מספר 302014051926.7/05

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 17131/07/2016



Trade Mark No. 268831 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1218594 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"ה תמוז תשע"ו - 17231/07/2016



Trade Mark No. 268846 מספר סימן

Application Date 12/12/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1218738 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; photographs 
(printed); 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"ה תמוז תשע"ו - 17331/07/2016



Trade Mark No. 268858 מספר סימן

Application Date 24/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0937360 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Union No. 13228457 האיחוד האירופי מספר: 13228457

Dated 27/01/2015 (Section 16) מיום 27/01/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SIKORA AG

Address: Bruchweide 2, 28307 Bremen, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring and testing apparatus for the cable, pipe 
and hose industries.

כ"ה תמוז תשע"ו - 17431/07/2016



Trade Mark No. 268867 מספר סימן

Application Date 15/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1145180 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: M. Yildiz Saadettin

Address: 18 rue Leon Paul Fargue, F-95200 
SARCELLES, France

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: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products, precious stones; 
timepieces and chronometric instruments; precious 
metals and alloys thereof; works of art of precious 
metal; jewelry cases [caskets]; boxes of precious 
metal; watch cases, straps, chains, springs or 
glasses; key rings [trinkets or fobs]; statues or 
figurines (statuettes) of precious metal; cases or 
presentation cases for timepieces; medals.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses 
(coin purses); handbags, backpacks, wheeled bags; 
bags for climbers and campers, travel bags, beach 
bags, school bags; vanity cases (empty); collars or 
clothing for animals; bags or net bags for shopping.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; 
hosiery; socks; slippers; beach, ski or sports 
footwear; underwear.

כ"ה תמוז תשע"ו - 17531/07/2016



Trade Mark No. 268881 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sergio Tacchini International SRL in 
Liquidazione 

Address: Galleria dei Longobardi 2, 20121 Milano, Italy

(An Italian Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25 דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25       

כ"ה תמוז תשע"ו - 17631/07/2016



Trade Mark No. 268952 מספר סימן

Application Date 30/01/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219518 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread, rolls, buns, open sandwiches; flour, in 
particular rye flour, cereal preparations, except 
preparation for dietary supplements and except tee 
and botanical extracts; fine pastries.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and wholesale services relating 
to bread; business support for retail stores and 
bakeries with franchise measures.

Class: 43 סוג: 43

Supply of rolls, buns, ready prepared dishes, in 
particular garnished small bread rolls, for immediate 
consumption.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property and copyrights, 
provision of licenses to franchisees.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/08/2013, No. AM 3626/2013 AM 3626/2013 אוסטריה, 07/08/2013, מספר

Class: 30 סוג: 30

Class: 35 סוג: 35

Class: 43 סוג: 43

Class: 45 סוג: 45

כ"ה תמוז תשע"ו - 17731/07/2016



 Owners

Name: Auer Brot Gesellschaft m.b.H.

Address: Dietrichsteinplatz 13, A-8010 Graz, Austria

(Austria Gesellschaft m.b.H.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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"ה תמוז תשע"ו - 17831/07/2016



Trade Mark No. 268956 מספר סימן

Application Date 15/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1219556 מספר סימן בינלאומי

 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric beaters for technical schools,  namely 
laboratory mixers;  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;n, 
heating circulators,  namely circulators in the nature 
of electronic components;  thermostats for immersed 
viscometers;  calibration thermostats;  cryostates, in 
particular for research and industrial laboratories and 
for quality assurance; temperature regulators for  
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, all 
specifically excluding coffee machines and electric 
coffee percolators .

כ"ה תמוז תשע"ו - 17931/07/2016



Trade Mark No. 269069 מספר סימן

Application Date 05/10/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Adi Stein שם: עדי שטיין

Address: 20 Nativ Hahaliya, Ramot Meir, 76832, Israel כתובת : נתיה העלייה 20, רמות מאיר, 76832, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ravit Imbar Amiel, Adv.

Address: Nativ Hahaliya 20, Ramot Meir, Israel

שם: רוית עימבר עמיאל, עו"ד

כתובת : נתיב העליה 20, רמות מאיר, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair kotions.         בשמים, שמנים אתריים,, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים
לשיער.

כ"ה תמוז תשע"ו - 18031/07/2016



Trade Mark No. 269110 מספר סימן

Application Date 07/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220129 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BELL & ROSS B.V.

Address: Gustav Mahlerlaan 1001, NL-1082 MK 
Amsterdam, Netherlands

(Pays-Bas Besloten Vennootschap)

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

Timepieces and chronometric instruments; watches; 
wristwatches; chronographs (watches); 
chronometers; presentation cases and cases for 
timepieces; watch cases; presentation cases for 
clocks or watches; watch cases; watch bands, dials, 
springs and glasses; clock hands, chains, anchors, 
barrels, pendulums (clock and watchmaking).

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

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

France, 12/02/2014, No. 14 4 067 997 צרפת, 12/02/2014, מספר 997 067 4 14

Class: 14 סוג: 14

כ"ה תמוז תשע"ו - 18131/07/2016



Trade Mark No. 269124 מספר סימן

Application Date 04/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220265 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the expression 
"DELTAPREG" with the figurative element as per 
enclosed specimen.

 Owners

Name: DELTA - TECH S.P.A.

Address: Localita' Rifoglieto, 60/A Int. 1, ALTOPASCIO 
(Lucca), Italy

(Italy Italian joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Materials and/or fibres impregnated with synthetic 
resins.

Class: 2 סוג: 2

Varnishes, lacquers.

Class: 17 סוג: 17

Plastics in extruded form for use in manufacture.

כ"ה תמוז תשע"ו - 18231/07/2016



Trade Mark No. 269144 מספר סימן

Application Date 22/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1142590 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

Yellowish green and green. The letter of "SETELA" is 
in green; the semi-circular device is gradually deeper 
from yellowish green at top part to green at bottom 
part.

 Owners

Name: TORAY BATTERY SEPARATOR FILM CO., 
LTD.

Address: 1190-13 Iguchi, Nasushiobara-shi, Tochigi 329-
2763, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Electrical insulating materials in the form of films, 
tapes or sheet and other electrical insulating 
materials; plastic films for heat insulating materials 
and other plastic semi-worked products [for use as 
material]; chemical fiber [not for textile use]; industrial 
packaging containers of rubber; plastic sheeting for 
agricultural purposes; condenser paper, namely, 
paperlike film for use as an electrical insulator in 
electrical condensers ; vulcanized fiber; rubber [raw 
or semi-worked].

כ"ה תמוז תשע"ו - 18331/07/2016



Trade Mark No. 269145 מספר סימן

Application Date 03/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1156933 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and installations for separating bulk goods 
or solid mixtures; machines and installations for 
processing granular bulk goods; distribution 
devices for bulk goods, namely, automatic 
distribution machines; screening devices, namely 
vibratory screen separators; sifters; vibrating 
machines;
magnetic separators; sorting machines; mechanical 
or optoelectronic sorting installations, namely 
installations for separation of raw materials in rejects
and pure product by means of mechanical or 
optoelectronic sorting processes; conveyor troughs; 
oscillating conveyors; dosing devices; quantity
gauging machines, namely analysing devices 
allowing simultaneous measurement of weight and/or 
colour and/or particle sizes and/or particle
shapes of bulk materials; strainers, namely precision 
jet sieves. 

Class: 9 סוג: 9

Laboratory sieve apparatus; laboratory centrifuges; 
dosage dispensers; data processing hardware; 
computers; computer software; software for 
controlling or monitoring machines or installations for 
separating bulk goods or solid mixtures; software for 
controlling or monitoring sifters, screening devices, 
vibrating machines, magnetic separators, sorting 
machines, sorting installations, conveyor troughs, 
oscillating conveyors, dosing devices or dosing 
machines.

Class: 37 סוג: 37

Repair, maintenance and assembly of machines and 
installations for separating bulk goods or solid 
mixtures; repair, maintenance and assembly of 
machines and installations for the processing or 
distribution of granular bulk goods; repair, 
maintenance and assembly of screening devices, 
sifters, vibrating machines, magnetic separators, 
sorting machines, sorting installations, conveyor 
troughs, oscillating conveyors, sieves, dosing devices 
or dosing machines.

כ"ה תמוז תשע"ו - 18431/07/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Rhewum GmbH

Address: Rosentalstraße 24, 42899 Remscheid, 
Germany

(Germany GmbH (Limiter liability 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

כ"ה תמוז תשע"ו - 18531/07/2016



הולנדיה
Hollandia

Trade Mark No. 269196 מספר סימן

Application Date 19/10/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GROWPONICS GREENHOUSE 
TECHNOLOGIES LTD.

שם: גרופוניקס טכנולוגיות חממות בע"מ

Address: 14 Landauer, Kiryat Bialik, 2703309, Israel כתובת : לנדאור 14, קרית ביאליק, 2703309, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables, including herbs; seeds; 
natural plants and flowers.

פירות וירקות טריים, לרבות עשבי תיבול; זרעים; שתילים 
ופרחים חיים.                                 

כ"ה תמוז תשע"ו - 18631/07/2016



RELIANT

Trade Mark No. 269251 מספר סימן

Application Date 30/10/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4755891 ארה"ב מספר: 4755891

Dated 16/06/2015 (Section 16) מיום 16/06/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Brake Parts INC LLC

Address: 4400 Prime Parkway, McHenry, Illinois, 60050, 
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: 12 סוג: 12

land vehicle brake parts, namely, brake master 
cylinders, clutches, brake drums,
brake cylinders, brake pads, brake shoes, brake 
rotors, brake calipers, brake discs, brake lines for 
vehicles, brake linings, brake hardware for vehicles, 
braking systems for vehicles, wheel cylinders, brake 
hoses, brake and clutch cables, friction plates, friction 
dampeners, separator plates                                       
                                                                    

חלקי בלמים לכלי רכב קרקעיים, דהיינו, צילינדרים ראשיים 
לבלם, מצמדים, תופי בלם, צילינדרים לבלם, רפידות בלם, 
סנדלי בלם, חוגות בלם, ארכופי בלם, דיסקות בלם, צינוריות 
בלם לכלי רכב, רפידות בלם, חומרות בלם לכלי רכב, מערכות 
בלמים לכלי רכב, צילינדרי גלגל, צינורות בלם, כבלים לבלמים 
ולמצמדים, צלחות חיכוך, מעמעמי חיכוך, צלחות הפרדה.         
                                                                                     

         

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

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

U.S.A., 29/10/2014, No. 86438050 ארה"ב, 29/10/2014, מספר 86438050

Class: 12 סוג: 12

כ"ה תמוז תשע"ו - 18731/07/2016



RELIANT RELIABLE STOPPING POWER

Trade Mark No. 269252 מספר סימן

Application Date 30/10/2014 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4835000 ארה"ב מספר: 4835000

Dated 20/10/2015 (Section 16) מיום 20/10/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Brake Parts INC LLC

Address: 4400 Prime Parkway, McHenry, Illinois, 60050, 
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: 12 סוג: 12

land vehicle brake parts, namely, brake master 
cylinders, clutches, brake drums, brake cylinders, 
brake pads, brake shoes, brake rotors, brake 
calipers, brake discs, brake lines for vehicles, brake 
linings, brake hardware for vehicles, braking systems 
for vehicles, wheel cylinders, brake hoses, brake and 
clutch cables, friction plates, friction dampeners, 
separator plates

חלקי בלמים לכלי רכב קרקעיים, דהיינו, צילינדרים ראשיים 
לבלם, מצמדים, תופי בלם, צילינדרים לבלם, רפידות בלם, 
סנדלי בלם, חוגות בלם, ארכופי בלם, דיסקות בלם, צינוריות 
בלם לכלי רכב, רפידות בלם, חומרות בלם לכלי רכב, מערכות 
בלמים לכלי רכב, צילינדרי גלגל, צינורות בלם, כבלים לבלמים 
ולמצמדים, צלחות חיכוך, מעמעמי חיכוך, צלחות הפרדה.         
                                                                                    

              

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

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

U.S.A., 29/10/2014, No. 86438058' ארה"ב, 29/10/2014, מספר 86438058'

Class: 12 סוג: 12

כ"ה תמוז תשע"ו - 18831/07/2016



Trade Mark No. 269295 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220904 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hepatitis.

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

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

Ireland, 26/02/2014, No. 250340 אירלנד, 26/02/2014, מספר 250340

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 18931/07/2016



Trade Mark No. 269303 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1220986 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hepatitis

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

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

Ireland, 26/02/2014, No. 250341 אירלנד, 26/02/2014, מספר 250341

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 19031/07/2016



Trade Mark No. 269308 מספר סימן

Application Date 22/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221029 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Advertising and information material of paper, printed 
publications, leaflets in relation to edible oils and fats, 
vinegar and condiments.

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats, preserved, dried and cooked 
olives, meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; milk and milk products; 
margarine; cheese products; condensed tomatoes, 
tomato juice for cooking, tomato sauce; pickles; meat 
for making sauces; olive paste.

Class: 30 סוג: 30

Vinegar, condiments, sauces (condiments); dressings 
for salad, mayonnaise, mustard, spices, coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice; pasta and pasta-based 
preparations; pasta-based ready-made dishes; 
tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/04/2014, No. 012784922 האיחוד האירופי, 11/04/2014, מספר 012784922

Class: 16 סוג: 16

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

כ"ה תמוז תשע"ו - 19131/07/2016



 Owners

Name: OLEIFICIO ZUCCHI S.P.A.

Address: VIA ACQUAVIVA, 12, I-26100 CREMONA, Italy

(ITALY SOCIETA' PER AZIONI)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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"ה תמוז תשע"ו - 19231/07/2016



Trade Mark No. 269332 מספר סימן

Application Date 25/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0924107 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal connectors and other devices for joining 
conduits, as well as their components and 
accessories included in this class.

Class: 7 סוג: 7

Weaving machines and their parts, namely weaving 
looms, dobbies, Jacquard machines, cam motions, 
harness and accessories for dobbies, harnesses and 
accessories for Jacquard machines, pattern 
programming and processing installations as 
components of dobbies and Jacquard mechanisms 
with electronic control; pick seeking devices, devices 
for use with selvedges, filling accumulators, drop 
wires, heddle frames, heddles, combs, heald shafts, 
reed dents, bobbin creels, reels; weaving preparation 
machines, namely warp drawing-in machines, warp 
tying-in machines, warp welding machines, leasing 
machines; electric and electronic apparatus (machine 
parts) designed for control of manipulators and 
industrial robots as well as textile machinery, 
weaving looms, dobbies, Jacquard machines, warp 
drawing-in machines, warp tying-in machines, warp 
welding machines, leasing machines as well as their 
components and accessories; manipulators and 
industrial robots as well as their components and 
accessories included in this class.

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic connectors; probing apparatus 
and machines; voltage indicator probes; electric and 
electronic apparatus (controllers) for control of 
manipulators and industrial robots as well as textile 
machinery, weaving looms, dobbies, Jacquard 
machines, warp drawing-in machines, warp tying-in 
machines, warp welding machines, leasing machines 
as well as their components and accessories 
included in this class.

Class: 17 סוג: 17

Plastic and synthetic connectors and other devices 
for joining conduits, as well as their components and 
accessories included in this class.

כ"ה תמוז תשע"ו - 19331/07/2016



 Owners

Name: Stäubli International AG

Address: Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilead Sher Kadari & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 17th. Floor, Tel 
Aviv, 6701101, Israel

שם: גלעד שר, קדרי ושות', עורכי דין

כתובת : עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 17, תל אביב, 6701101, 
ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 19431/07/2016



Trade Mark No. 269365 מספר סימן

Application Date 02/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LTD. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hacharash St., Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4, הוד השרון, 45240, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the promotion of 
expectoration.

תכשירים פרמצבטיים להגדלת כייוח.                                   
                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 19531/07/2016



MUCOLI

Trade Mark No. 269366 מספר סימן

Application Date 02/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LTD. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hacharash St., Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4, הוד השרון, 45240, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the promotion of 
expectoration.

תכשירים פרמצבטיים להגדלת כייוח.                                   
                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 19631/07/2016



HP UNISON PARTNER PORTAL

Trade Mark No. 269405 מספר סימן

Application Date 05/11/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: HP Hewlett Packard Group LLC

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, 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: 35 סוג: 35

Providing a web-based system and online portals in 
the field of marketing and business services; 
business management consulting services relating to 
customer relationship management, sales support 
management, and marketing automation; all included 
in class 35.

אספקת מערכת המבוססת על אינטרנט ופורטלים מקוונים 
בתחום של שירותי שיווק ועסקים; שירותי ייעוץ בניהול עסקי 

הנוגע לניהול קשרי לקוחות, ניהול תמיכה במכירות, ואוטומציה 
של שיווק; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    

                

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

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

U.S.A., 30/05/2014, No. 86/296,053 ארה"ב, 30/05/2014, מספר 86/296,053

Class: 35 סוג: 35

כ"ה תמוז תשע"ו - 19731/07/2016



PIQRAY

Trade Mark No. 269432 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.                               
      

כ"ה תמוז תשע"ו - 19831/07/2016



Trade Mark No. 269439 מספר סימן

Application Date 09/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221278 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sapa AS

Address: Biskop Gunnerusgt 14, 11th floor, PB 81, N-
0101 Oslo, Norway

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Extruded aluminum products, welded aluminum 
tubes and metal building  materials; aluminum 
profiles. 

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; pipes (rigid), not of 
metal (building).

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

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

Norway, 14/11/2013, No. 201313907 נורבגיה, 14/11/2013, מספר 201313907

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

כ"ה תמוז תשע"ו - 19931/07/2016



Trade Mark No. 269440 מספר סימן

Application Date 09/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221279 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sapa AS

Address: Biskop Gunnerusgt 14, 11th floor, PB 81, N-
0101 Oslo, Norway

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Extruded aluminum products, welded aluminum 
tubes and metal building materials; aluminum 
profiles. 

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; pipes (rigid), not of 
metal (building).

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

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

Norway, 14/11/2013, No. 201313908 נורבגיה, 14/11/2013, מספר 201313908

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

כ"ה תמוז תשע"ו - 20031/07/2016



Trade Mark No. 269443 מספר סימן

Application Date 20/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221302 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Blueprint apparatus; cash registers; coin counting or 
sorting machines; electric sign boards for displaying 
target figures, current outputs or the like; photo-
copying machines; mathematical instruments; time 
and date stamping machines; time clocks [time 
recording devices]; computers; punched card office 
machines; voting machines; postage stamp checking 
apparatus; batteries and cells; telecommunication 
machines and apparatus; electronic machines, 
apparatus and their parts, namely scientific 
calculators and electronic calculators; recording 
media, namely, electronic circuits, magnetic discs, 
magnetic tapes, semiconductor memories recorded 
with computer programs for recording and 
reproduction by searching information, namely, music 
information and image information using computer 
terminals; recording media, namely, electronic 
circuits, magnetic discs, magnetic tapes, 
semiconductor memories recorded with sound 
information and image information of still pictures and 
animations of characters; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with programs for hand-held games 
with liquid crystal displays; 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 videotapes and videodiscs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/02/2014, No. 2014-007343 יפן, 03/02/2014, מספר 2014-007343

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 20131/07/2016



 Owners

Name: Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio 
Computer Co., Ltd.)

Address: 6-2, Hon-machi 1-chome,,Shibuya-ku, Tokyo 
151-8543, Japan

(Japan 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

כ"ה תמוז תשע"ו - 20231/07/2016



Trade Mark No. 269444 מספר סימן

Application Date 18/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221342 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, business management, business 
administration and office functions, namely: 
Administrative data processing services; 
Computerised updating and maintenance of business 
information; Preparation of Cost- price analysis; 
Business information; Providing an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; Ordering services for others; Services to 
promote customer loyalty [developing loyalty 
programs for marketing purposes]; Creating lists with 
price quotations; Publication of publicity texts; 
Opinion research; Organizing events, exhibitions, 
fairs and shows for commercial, promotional and 
advertising purposes; Presentation of services on 
communications media for commercial purposes; 
Presentation of goods on communications media, for 
retail purposes; Price comparison services; 
Management consultancy relating to franchising; 
Collecting data in computer databases [data 
collection]; Consumer research; Promoting the goods 
and services of others; Rental of advertising space; 
Rental of advertising time on communications media; 
Arranging and concluding commercial transactions 
for others; Providing and rental of advertising space 
and advertising material; Arranging contracts for 
others;  Directory compilation for publication on the 
Internet; Advertising services by means of providing 
a searchable online advertising guide with goods and 
other online provider services on the Internet; 
Advertising, promotion and marketing; Compilation 
and provision of price and statistical information of 
trade and commerce; Compilation and 
systematization of information in databases; 
Compilation of directories for publishing on the 
Internet; Assortment of merchandise assortments to 
third parties (excluding the transport thereof) to 
conveniently view and purchase those goods; Advice 
and information for consumers via customer services, 
product management and prices on Internet sites for 
online shopping; Providing evaluative feedback and 
ratings of sellers of goods and services and the 
performance of sellers; Granting business 
information by means of a directory in a global 
computer network; Marketing, market research and 
market analysis; Advertising and promotion and 
related information services; Providing of business 
and commercial contact information on the Internet.

כ"ה תמוז תשע"ו - 20331/07/2016



 Owners

Name: FlixBus

Address: Sandstraße 3, 80335 München, Germany

(Germany GmbH)

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

Class: 39 סוג: 39

Transport, packaging and storage of goods, travel 
arrangement, namely: Transportation information; 
Delivery of goods; Services transport brokerage; 
Reservation services ftransportl; Transport logistics; 
Mediation of transport; Transport of passengers and 
goods; Escorting of travelers; Chauffeur services; 
Services transport brokerage; Transport mediation 
for people; Organizing and arranging travel; 
Mediation of passenger transport; Transport services; 
Travel services and transport of travelers; Travel 
information services; Provision of information, 
including timetables, transport tariffs, timetables, 
interchanges during transport and tourist information; 
Provision of information relating to travel and 
transport, including the provision of such services 
from a computer database, the Internet or other 
global communications networks and / or via SMS or 
e¬mail services; Travel booking services; Issueing of 
tickets; Services related to the organization of the 
transport of persons, individuals, families and the 
associated baggage and goods; Organization of 
sightseeing tours; Booking of travel; Advice and 
information in relation to the carriage of passengers, 
the transport infrastructure and integrated transport 
systems; Operation and management of transport 
infrastructure systems; Ticket reservation; Providing 
computerized travel and reservation services; 
Providing a website with tourist, travel and 
geographical information, maps, map images and trip 
itineraries; Organizing and arranging travel activities; 
Providing a website for delivering assessments in the 
field trips; Towing of vehicles; GPS navigation 
services; Tracking of vehicles via electronic 
navigation or location services [Transport 
Information]; Reservation services ftravell; 
Reservation services ftransportl; Reservation 
services relating to vehicle rental; Routing of vehicles 
in computer networks; Location determination of 
passenger or freight vehicles by computer or GPS; 
Taxi services; Rental of transport vehicles; Rental of 
vehicles; Mediation of rental of vehicles; Mediation of 
passenger transport; Mediation of transport; 
Providing information about travel services; Providing 
information on traffic and congestion.

כ"ה תמוז תשע"ו - 20431/07/2016



Trade Mark No. 269459 מספר סימן

Application Date 11/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221539 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: "R-Pharm", CJSC

Address: Nagorny proezd, 12 bld. 1, RU-117105 Moscow, 
Russian Federation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides.

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion for others, namely, retail and 
wholesale services for goods included in 05 class.

כ"ה תמוז תשע"ו - 20531/07/2016



Trade Mark No. 269466 מספר סימן

Application Date 20/02/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221601 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Metallic and non-metallic materials for doctors, 
dentists and dental laboratories, namely precious 
metals and their alloys, including alloys containing 
common metals, and common metals and their 
alloys, metal ceramics, precious metal brazing alloys, 
brazing alloys, ceramics and plastics, not containing 
precious metals, for making inlays, crowns, bridges, 
plates, medical and dental prostheses and auxiliary 
parts for prostheses; embedding compounds, dental 
wax, coating compounds, plaster of Paris, polishing 
pastes, electrolyte polishing liquids, abrasive 
preparations of corundum and glass beads for 
medical, dental and dental technology purposes; 
modelling wax, templates of wax, finished parts of 
wax for medical and dental purposes and dental 
technology laboratories; material for stopping teeth.

Class: 7 סוג: 7

Machines for dental laboratories; soldering apparatus 
(electric), welding apparatus (electric), in particular 
laser welding apparatus.

כ"ה תמוז תשע"ו - 20631/07/2016



Class: 9 סוג: 9

Data capture and data processing apparatus, in 
particular for measuring artificial dentition and/or for 
controlling milling machines and/or for recording the 
condition of individual patients and/or for controlling 
machines, milling machines and apparatus for 
medical and dental and dental technology purposes, 
apparatus for acquiring and processing production 
data, computer peripheral devices, data input 
apparatus, data output apparatus, apparatus for 
transmitting and storing data, in particular production 
data, processors, in particular micro processors, 
interface apparatus, data carriers, communication 
apparatus, data processing programs, programs for 
controlling machines, milling machines and 
apparatus for medical and dental and dental 
technology purposes, programs for acquiring and/or 
processing quality data, quality assurance software 
for dental technology laboratories, mouth guards; 
measuring instruments and transducers, optical 
measuring devices as well as parts of the 
aforementioned goods; melting pots.

Class: 10 סוג: 10

Dental instruments and apparatus; artificial limbs and 
teeth, namely inlays, crowns, bridges, plates, medical 
and dental prostheses and auxiliary parts for 
prostheses; cast parts for doctors, dentists and 
dental technology laboratories, connecting parts and 
anchoring elements of plastic and/or metal for 
(separated) prosthetics and bridges used in dental 
technology, namely bedding compounds, 
attachments, joint connecting pieces, anchors, 
bridges and press down bedding compounds of 
metal and acrylic; artificial implants and implant 
components for dental purposes; machines and 
equipment for dental purposes; machine tools and 
precision mechanical equipment for dental purposes 
namely, milling cutters, drills and grinding heads; 
milling, fusing, mixing, blasting, polishing, agitating 
and doubling equipment, casting centrifuges, milling 
machines, copy milling machines and associated 
machines as well as parts of the aforesaid goods, the 
aforesaid goods being computer-controlled and for 
the production of dentures; dental equipment for 
dental laboratories; precision mechanical devices for 
use in dental laboratories; laser welding apparatus 
for dental purposes”

Class: 41 סוג: 41

Specialist training and instruction for employees of 
other businesses in the field of medical and dental 
technology; publication of newspapers, magazines 
and books, in particular in the medicine sector and 
dental sector; providing information, services trough 
publication (delivery) of publishing printed matter 
(except for advertising purposes), also in electronic 
form in the Internet.

כ"ה תמוז תשע"ו - 20731/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours grey and yellow. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst 
GmbH & Co. KG

Address: Wilhelm-Herbst-Strasse 1, 28359 Bremen, 
Germany

(Germany, German Law limited partnership with a limited 
liability company as general partner)

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"ה תמוז תשע"ו - 20831/07/2016



XOTERNA

Trade Mark No. 269533 מספר סימן

Application Date 10/11/2014 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 for use in the 
prevention and/or treatment of respiratory diseases; 
all included in class 5 .

תכשירי רוקחות לשימוש במניעה ו/או טיפול במחלות של 
מערכת הנשימה; הנכללים כולם בסוג 5.                               

                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 20931/07/2016



DNR

Trade Mark No. 269537 מספר סימן

Application Date 03/11/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1268978 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: DNR IMAGING SYSTEMS LTD שם: די. אנ.אר מערכות הדמייה בע"מ

Address: MAALE HACHAMISHA 34, P.O.B. 34, MAALE 
HACHMISHA, 9083500, Israel, Israel

כתובת : מעלה החמישה 34, ת.ד. 34, מעלה החמשה, 
9083500, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lapidot, Melchior, Abramovich & Co.

Address: 11 Kiryat Hamada Har Hozvim, P.O.B. 45134, 
Jerusalem, 91451, Israel

שם: לפידות, מלכיאור, אברמוביץ ושות', עו"ד

כתובת : קרית המדע 11 הר חוצבים, ת.ד. 45134, ירושלים, 
91451, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Precision measuring apparatus; shutter photography; 
software; spectograph apparatus; zoom lenses for 
cameras; computer software for data processing; 
computer software for processing information; 
laboratory apparatus and instruments; photographic 
apparatus and instruments; computer software for 
organizing and viewing digital image and 
photography; application software; ballasts for 
fluorescent lamps; ioinformatics software; computer 
programs and software for image processing; Image 
processing software; mage recognition software; 
computer software for processing digital images; 
software for processing digital images; apparatus for 
recording images; lighting ballasts.

התקן מדידת דיוק; תריס צילום; תוכנה; התקן להפרדת צבעים 
מאור; עדשות זום למצלמות; תוכנת מחשב לעיבוד נתונים; 
תוכנת מחשב לעיבוד מידע; התקני ומכשירי מעבדה; התקני 
ומכשירי צילום; תוכנת מחשב לארגון והצגה של תמונות 

דיגיטליות וצילום; תוכנת יישום; מתאמים לנורות פלורסנט; 
תוכנת ביואינפורמטיקה; תוכנות מחשב לעיבוד תמונה; תוכנת 
עיבוד תמונה; תוכנת לזיהוי תמונה; תוכנת מחשב לעיבוד 
תמונות דיגיטליות; תוכנה לעיבוד תמונות דיגיטליות; התקן 

להקלטת תמונות; מתאמים תאורה.                                     
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Trade Mark No. 269572 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colors Orange Pantone 
122, orange Pantone 130, Orange Pantone 021 and 
Blue Pantone 288, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים כתום פנטון 122, כתום פנטון  130, 
כתום פנטון  021 וכחול פנטון 288, הנראים בסימן.

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation and substances for the 
treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; antineoplastics for the use in the treatment of 
cancer.

תכשירים רוקחים וחומרים לטיפול במחלות והפרעות במערכת 
הנשימה; כימותרפיה לשימוש בטיפול בסרטן.                         
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Trade Mark No. 269593 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221901 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hepatitis.

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

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

Ireland, 26/02/2014, No. 250350 אירלנד, 26/02/2014, מספר 250350

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 21231/07/2016



Trade Mark No. 269595 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1221902 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular disorders and conditions; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of HIV/AIDS and hepatitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders.

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

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

Ireland, 26/02/2014, No. 250339 אירלנד, 26/02/2014, מספר 250339

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 21331/07/2016



Trade Mark No. 269615 מספר סימן

Application Date 17/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222145 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 
"INDUSTRIAL ASSOCIATION "KONTI"

Address: Bul. Shevchenko, 6-b, Donetsk 83015, Ukraine

(Ukraine Private Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Peanut confectionery; biscuits; waffles; waffle cakes; 
glazed candies; desserts (confectionery); sugar 
covered fruits or nuts (confectionery); yeast and no 
yeast bakery goods; fruit and berry jellies 
(confectionery); jelly candies; jelly candies, uncoated; 
chewing gums; frozen kefir; frozen yogurt; 
marshmallow; marshmallow covered with chocolate; 
cocoa-based ingredients for confectionery products; 
cocoa; cocoa mixes; cocoa powder; cocoa spreads; 
caramels (candy); lozenges (confectionery); cakes; 
peanut brittle; crackers; food starch; croissant; 
confectionery for decorating Christmas trees; 
liquorice (confectionery); marzipan; almond cookies; 
almond confectionery; dessert mousses 
[confectionery]; peppermint candies; paskha (Easter 
cake); pastille; cookies; cookies glazed with 
chocolate; quiches (confectionery); pies; pralines; 
gingerbread; gingerbread with various filings; 
puddings; Turkish delight; rice cakes; petit-beurre 
biscuits; bread rolls (confectionery); bread rolls with 
various filings; chocolate soufflé (whipped 
confectionary); petits fours (cakes); edible fruit, citrus 
and berry ices; halvah; candy decorations for cakes; 
chocolate decorations for cakes; bakery products; 
candies; sugar confectionery; waffle candies; toffee 
candies; chocolate; chocolate desserts; chocolate 
cream; chocolate covered raisins or nuts 
(confectionery); chocolate, paste; chocolate cakes; 
chocolate candies; chocolate bars; shaped chocolate 
goods and confectionery, in particular chocolate 
figures.
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Trade Mark No. 269627 מספר סימן

Application Date 25/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222259 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fischer Connectors Holding SA

Address: Chemin du Glapin 20, CH-1162 Saint-Prex, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

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: 9 סוג: 9

Connectors and component parts; in particular, 
connectors for electric and electronic apparatus and 
instruments, electric cables, electric contacts, 
protectors for electric contacts, optical fibers, sheaths 
for electric cables.

Class: 42 סוג: 42

Research and development of new products in the 
field of connectors.

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

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

Switzerland, 13/03/2014, No. 660373 שוויץ, 13/03/2014, מספר 660373

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 21531/07/2016



Trade Mark No. 269651 מספר סימן

Application Date 05/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222459 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Newspapers and newsletters for investors.

Class: 35 סוג: 35

Business management and organization consultancy; 
efficiency experts; economic forecasting.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs.

Class: 42 סוג: 42

Industrial analysis and research services; design and 
development of computers and software.

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

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

Switzerland, 19/02/2014, No. 661747 שוויץ, 19/02/2014, מספר 661747

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 21631/07/2016



 Owners

Name: UNIGESTION HOLDING SA

Address: 8c, avenue de Champel, CH-1207 Genève, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 21731/07/2016



Trade Mark No. 269668 מספר סימן

Application Date 24/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222614 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wikimedia Foundation, Inc.

Address: 149 New Montgomery Street,,3rd Floor, San 
Francisco CA 94105, U.S.A.

(Florida, United States CORPORATION)

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: 41 סוג: 41

Providing an online digital library in the nature of 
structured data that is collaboratively created and 
maintained by users; providing online publications in 
the nature of articles and reference guides on the use 
of and contribution to an online digital library in the 
nature of structured data.

Class: 42 סוג: 42

Hosting a website featuring open source technology 
that enables users to view, discuss, edit, contribute 
to, and maintain an online repository of structured 
data; computer services, namely, maintaining a 
website featuring an online repository and database 
of structured data.

כ"ה תמוז תשע"ו - 21831/07/2016



Trade Mark No. 269686 מספר סימן

Application Date 10/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0642620 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ECOFLAM BRUCIATORI S.P.A.

Address: Viale Aristide Merloni, 45, I-60044 FABRIANO 
(ANCONA), Italy

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: 11 סוג: 11

Water heaters, central heating boilers, boilers, gas 
central heating boilers, central heating installations, 
heating installations, heat pumps, air conditioning 
apparatus, air conditioning installations, hot water 
heating installations, solar heating panels, solar 
heating installations, solar heating apparatus, solar 
thermal collectors, solar water heaters, burners, 
burners for heating installations, burners for heating 
apparatus, burners for boilers, water boilers, heating 
boilers, cooling apparatus, air conditioners.

כ"ה תמוז תשע"ו - 21931/07/2016



Trade Mark No. 269743 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colors magenta, purple, 
pink, cyan, turquoise, deep blue and grey, as shown 
in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים מג'נטה, סגול, ורוד, ציאן, טורקיז, כחול 
עמוק ואפור, הנראים בסימן.

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

 Pharmaceutical preparations for the treatment ofי
Diabetes.

תכשירים רוקחים לטיפול בסוכרת                                       
                        

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

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

Germany, 30/05/2014, No. 30 2014 048 720.9 גרמניה, 30/05/2014, מספר 720.9 048 2014 30

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 22031/07/2016



סולל בונה

Trade Mark No. 269767 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing business of real estate projects for 
residence, industry, commerce, offices, student 
dormitories; managing business of infrastructure and 
paved roads; managing business in the renewable 
energy domain; managing business projects in the 
water domain, including wells improvement, 
production of drinking water, water treatment 
facilities; all included in class 35. 

ניהול עסקיי פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, 
משרדים, מעונות סטודנטים; ניהול עסקיי פרויקטים של 

תשתיות וכבישים; ניהול עסקים בתחום אנרגיה מתחדשת; 
ניהול עסקים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי 

שתיה, מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 35.                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories; financing 
projects of construction, infrastructure and paved 
roads; financing projects in the renewable energy 
domain; financing projects in the water domain, 
including wells improvement, production of drinking 
water, water treatment facilities; all included in class 
36.

מימון פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים; מימון פרויקטים של בנייה, תשתיות 

וכבישים; מימון פרויקטים בתחום אנרגיה מתחדשת; מימון 
פרויקטים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, 
מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 36.                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 37 סוג: 37

Establishment, construction, management, operation 
and maintenance of real estate projects for 
residence, industry, commerce, offices, student 
dormitories; establishment, construction, 
management, operation and maintenance of projects 
of construction, infrastructure, paved roads; 
establishment, construction, operation and 
maintenance of projects in the renewable energy 
domain; establishment, construction, management, 
operation and maintenance of projects in the water 
domain, including wells improvement, production of 
drinking water, water treatment facilities; all included 
in class 37.

הקמה, בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של פרויקטים של נדל״ן 
למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, מעונות סטודנטים; הקמה, 

בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של פרויקטים של תשתיות 
וכבישים; הקמה, בנייה, תפעול ואחזקה של פרויקטים בתחום 
אנרגיה מתחדשת; הקמה, בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של 
פרויקטים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, 
מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 37.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 42 סוג: 42

Designing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories; designing 
projects of construction, infrastructure and paved 
roads; design, research, technological development 
and consultation in the renewable energy domain; 
projects design and technological development in the 
water domain, including wells improvement, 
production of drinking water, water treatment 
facilities; all included in class 42.

תכנון פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים; תכנון פרויקטים של בנייה, תשתיות 

וכבישים; תכנון, מחקר, פיתוח טכנולוגי וייעוץ בתחום האנרגיה 
המתחדשת; תכנון פרויקטים ופיתוח טכנולוגי בתחום המים, 

לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, מתקנים לטיפול במים; כל 
הנכלל בסוג 42.                                                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 22131/07/2016



Ownersבעלים

Name: SHIKUN & BINUI Real Estate LTD שם: שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

Address: רח' הירדן 1א, קרית שדה התעופה, 70100, ישראל כתובת : רח' הירדן 1א, קרית שדה התעופה, 70100, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat 
Gan, 6706054, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 22231/07/2016



Trade Mark No. 269770 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing business of real estate projects for 
residence, industry, commerce, offices, student 
dormitories; managing business of infrastructure and 
paved roads; managing business in the renewable 
energy domain; managing business projects in the 
water domain, including wells improvement, 
production of drinking water, water treatment 
facilities; all included in class 35. 

ניהול עסקיי פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, 
משרדים, מעונות סטודנטים; ניהול עסקיי פרויקטים של 

תשתיות וכבישים; ניהול עסקים בתחום אנרגיה מתחדשת; 
ניהול עסקים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי 

שתיה, מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 35                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 36 סוג: 36

Financing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories; financing 
projects of construction, infrastructure and paved 
roads; financing projects in the renewable energy 
domain; financing projects in the water domain, 
including wells improvement, production of drinking 
water, water treatment facilities; all included in class 
36.

מימון פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים; מימון פרויקטים של בנייה, תשתיות 

וכבישים; מימון פרויקטים בתחום אנרגיה מתחדשת; מימון 
פרויקטים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, 
מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 36                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 37 סוג: 37

Establishment, construction, management, operation 
and maintenance of real estate projects for 
residence, industry, commerce, offices, student 
dormitories; establishment, construction, 
management, operation and maintenance of projects 
of construction, infrastructure, paved roads; 
establishment, construction, operation and 
maintenance of projects in the renewable energy 
domain; establishment, construction, management, 
operation and maintenance of projects in the water 
domain, including wells improvement, production of 
drinking water, water treatment facilities; all included 
in class 37.

הקמה, בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של פרויקטים של נדל״ן 
למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, מעונות סטודנטים; הקמה, 

בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של פרויקטים של תשתיות 
וכבישים; הקמה, בנייה, תפעול ואחזקה של פרויקטים בתחום 
אנרגיה מתחדשת; הקמה, בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של 
פרויקטים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, 

מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 37.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 42 סוג: 42

Designing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories; designing 
projects of construction, infrastructure and paved 
roads; design, research, technological development 
and consultation in the renewable energy domain; 
projects design and technological development in the 
water domain, including wells improvement, 
production of drinking water, water treatment 
facilities; all included in class 42. 
 

תכנון פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים; תכנון פרויקטים של בנייה, תשתיות 

וכבישים; תכנון, מחקר, פיתוח טכנולוגי וייעוץ בתחום האנרגיה 
המתחדשת; תכנון פרויקטים ופיתוח טכנולוגי בתחום המים, 

לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, מתקנים לטיפול במים; כל 
הנכלל בסוג 42                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ה תמוז תשע"ו - 22331/07/2016



Ownersבעלים

Name: SHIKUN & BINUI Real Estate LTD שם: שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

Address: רח' הירדן 1א, קרית שדה התעופה, 70100, ישראל כתובת : רח' הירדן 1א, קרית שדה התעופה, 70100, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat 
Gan, 6706054, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 22431/07/2016



SBI

Trade Mark No. 269771 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

.Managing business of real estate projects for 
residence, industry, commerce, offices, student 
dormitories; managing business of infrastructure and 
paved roads; managing business in the renewable 
energy domain; managing business projects in the 
water domain, including wells improvement, 
production of drinking water, water treatment 
facilities; all included in class 35.

ניהול עסקיי פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, 
משרדים, מעונות סטודנטים; ניהול עסקיי פרויקטים של 

תשתיות וכבישים; ניהול עסקים בתחום אנרגיה מתחדשת; 
ניהול עסקים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי 

שתיה, מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 35.                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 36 סוג: 36

Financing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories; financing 
projects of construction, infrastructure and paved 
roads; financing projects in the renewable energy 
domain; financing projects in the water domain, 
including wells improvement, production of drinking 
water, water treatment facilities; all included in class 
36.

מימון פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים; מימון פרויקטים של בנייה, תשתיות 

וכבישים; מימון פרויקטים בתחום אנרגיה מתחדשת; מימון 
פרויקטים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, 
מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 36.                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 37 סוג: 37

Establishment, construction, management, operation 
and maintenance of real estate projects for 
residence, industry, commerce, offices, student 
dormitories; establishment, construction, 
management, operation and maintenance of projects 
of construction, infrastructure, paved roads; 
establishment, construction, operation and 
maintenance of projects in the renewable energy 
domain; establishment, construction, management, 
operation and maintenance of projects in the water 
domain, including wells improvement, production of 
drinking water, water treatment facilities; all included 
in class 37.

הקמה, בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של פרויקטים של נדל״ן 
למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, מעונות סטודנטים; הקמה, 

בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של פרויקטים של תשתיות 
וכבישים; הקמה, בנייה, תפעול ואחזקה של פרויקטים בתחום 
אנרגיה מתחדשת; הקמה, בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של 
פרויקטים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, 
מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 37.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 42 סוג: 42

Designing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories; designing 
projects of construction, infrastructure and paved 
roads; design, research, technological development 
and consultation in the renewable energy domain; 
projects design and technological development in the 
water domain, including wells improvement, 
production of drinking water, water treatment 
facilities; all included in class 42.

תכנון פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים; תכנון פרויקטים של בנייה, תשתיות 

וכבישים; תכנון, מחקר, פיתוח טכנולוגי וייעוץ בתחום האנרגיה 
המתחדשת; תכנון פרויקטים ופיתוח טכנולוגי בתחום המים, 

לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, מתקנים לטיפול במים; כל 
הנכלל בסוג 42..                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 22531/07/2016



Ownersבעלים

Name: SHIKUN & BINUI Real Estate LTD שם: שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

Address: רח' הירדן 1א, קרית שדה התעופה, 70100, ישראל כתובת : רח' הירדן 1א, קרית שדה התעופה, 70100, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat 
Gan, 6706054, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 22631/07/2016



חלומות

Trade Mark No. 269773 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing business of real estate projects for 
residence, industry, commerce, offices, student 
dormitories; managing business of infrastructure and 
paved roads; managing business in the renewable 
energy domain; managing business projects in the 
water domain, including wells improvement, 
production of drinking water, water treatment 
facilities; all included in class 35.

ניהול עסקיי פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, 
משרדים, מעונות סטודנטים; ניהול עסקיי פרויקטים של 

תשתיות וכבישים; ניהול עסקים בתחום אנרגיה מתחדשת; 
ניהול עסקים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי 

שתיה, מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 35.                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories; financing 
projects of construction, infrastructure and paved 
roads; financing projects in the renewable energy 
domain; financing projects in the water domain, 
including wells improvement, production of drinking 
water, water treatment facilities; all included in class 
36.

מימון פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים; מימון פרויקטים של בנייה, תשתיות 

וכבישים; מימון פרויקטים בתחום אנרגיה מתחדשת; מימון 
פרויקטים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, 
מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 36.                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 37 סוג: 37

Establishment, construction, management, operation 
and maintenance of real estate projects for 
residence, industry, commerce, offices, student 
dormitories; establishment, construction, 
management, operation and maintenance of projects 
of construction, infrastructure, paved roads; 
establishment, construction, operation and 
maintenance of projects in the renewable energy 
domain; establishment, construction, management, 
operation and maintenance of projects in the water 
domain, including wells improvement, production of 
drinking water, water treatment facilities; all included 
in class 37 

הקמה, בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של פרויקטים של נדל״ן 
למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, מעונות סטודנטים; הקמה, 

בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של פרויקטים של תשתיות 
וכבישים; הקמה, בנייה, תפעול ואחזקה של פרויקטים בתחום 
אנרגיה מתחדשת; הקמה, בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של 
פרויקטים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, 

מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 37.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 42 סוג: 42

Designing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories; designing 
projects of construction, infrastructure and paved 
roads; design, research, technological development 
and consultation in the renewable energy domain; 
projects design and technological development in the 
water domain, including wells improvement, 
production of drinking water, water treatment 
facilities; all included in class 42.

תכנון פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים; תכנון פרויקטים של בנייה, תשתיות 

וכבישים; תכנון, מחקר, פיתוח טכנולוגי וייעוץ בתחום האנרגיה 
המתחדשת; תכנון פרויקטים ופיתוח טכנולוגי בתחום המים, 

לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, מתקנים לטיפול במים; כל 
הנכלל בסוג 42.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 22731/07/2016



Ownersבעלים

Name: SHIKUN & BINUI Real Estate LTD שם: שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

Address: רח' הירדן 1א, קרית שדה התעופה, 70100, ישראל כתובת : רח' הירדן 1א, קרית שדה התעופה, 70100, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat 
Gan, 6706054, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 22831/07/2016



VOGUE TRENDS

Trade Mark No. 269779 מספר סימן

Application Date 18/11/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books; Publications, namely magazines in the fields 
of fashion, style, beauty, entertainment.

ספרים; כתבי עת, דהיינו, מגזינים בתחומים של אופנה, סגנון, 
יופי, בידור.                                                 

Class: 41 סוג: 41

Publication of electronic magazines and publication 
of  e-publications and  provision of information via 
wireless and mobile devices in the fields of culture, 
celebrity gossip, entertainment, education, fashion, 
style, beauty.

הוצאה לאור של מגזינים אלקטרוניים, ו- כתבי עת אלקטרוניים, 
ו- אספקה של מידע באמצעות מתקנים אלחוטיים וניידים 

בתחומים של תרבות, רכילות מפורסמים, בידור, חינוך, אופנה, 
סגנון, יופי.                                                                       

                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 22931/07/2016



Trade Mark No. 269810 מספר סימן

Application Date 11/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and software; game software; 
computer games software; downloadable computer 
games; electronic game programs; electronic game 
software; interactive multimedia software for playing 
games; computer game programs downloadable via 
the Internet; downloadable interactive entertainment 
software for playing computer games; computer 
game software downloadable via a global computer 
network and wireless devices; computer software 
platforms.; all included in class 9.

תוכניות ותוכנות מחשב; תוכנות משחק; תוכנות משחקי מחשב; 
משחקי מחשב הניתנים להורדה; תוכניות משחק אלקטרוניות; 
תוכנות משחק אלקטרוניות; תוכנות מולטימדיה הידודיות כדי 
לשחק משחקים; תוכניות משחקי מחשב הניתנות להורדה 
באמצעות רשת האינטרנט; תוכנות בידור הידודיות הניתנות 
להורדה כדי לשחק במשחקי מחשב; תוכנות משחקי מחשב 
הניתנות להורדה באמצעות רשת מחשבים גלובלית והתקנים 
אלחוטיים; פלטפורמות לתוכנות מחשב; הנכללים כולם נכללים 
בסוג 9.                                                                           

                                            

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; online entertainment; 
interactive entertainment services; gaming services; 
online game services; arranging of games and 
competitions via the Internet; game services provided 
via communication networks; electronic games 
services provided by means of a global 
communication network; on-line game services 
provided via a computer network; electronic games 
services provided by means of the Internet or other 
communication network; game services provided 
online from a computer network; providing 
entertainment information via a website; all included 
in class 41.

שירותי בידור; בידור מקוון; שירותי בידור אינטראקטיביים; 
שירותי משחקים; שירותי משחקים מקוונים; ארגון משחקים 
ותחרויות באמצעות האינטרנט; שירותי משחקים הניתנים 
באמצעות רשתות תקשורת; שירותי משחקים אלקטרוניים 

הניתנים באמצעות רשת תקשורת גלובאלית; שירותי משחקים 
מקוונים הניתנים באמצעות רשת מחשבים; שירותי משחקים 
אלקטרוניים הניתנים באמצעות רשת האינטרנט או רשת 

תקשורת אחרת; שירותי משחקים הניתנים באופן מקוון מרשת 
מחשבים; אספקת מידע בידורי דרך אתר אינטרנט; הנכללים 
כולם נכללים בסוג 41.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Hosting online web facilities for others for sharing 
online content; interactive hosting services which 
allow the users to publish and share their own 
content and images online; electronic storage of 
entertainment media content; design and 
development of computer software; design and 
development of game software; programming of 
computer game software; development of computer 
programs and computer game software; all included 
in class 42. 

אירוח של מתקני רשת מקוונים עבור אחרים לשיתוף תוכן 
מקוון; שירותי אירוח אינטראקטיביים המאפשרים למשתמשים 
לפרסם ולשתף תמונות ותוכן משלהם באופן מקוון;  אחסון 
אלקטרוני של תוכן בידורי; עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב; 
עיצוב ופיתוח של משחקי מחשב; תכנות של תוכנות משחקי 
מחשב; פיתוח של תוכנות ותוכניות משחק מחשב; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ה תמוז תשע"ו - 23031/07/2016



Ownersבעלים

Name: PLAYBUZZ LTD שם: פלייבאז בע"מ

Address: 3 Aluf Kalman Magen St , Building A, 1st Floor, 
Tel Aviv-Jaffa, 6707075, Israel

כתובת : רח' אלוף קלמן מגן 3, בניין A, קומה 1, תל אביב-יפו, 
6707075, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 23131/07/2016



PlayBuzz

Trade Mark No. 269812 מספר סימן

Application Date 11/11/2014 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1250116 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and software; game software; 
computer games software; downloadable computer 
games; electronic game programs; electronic game 
software; interactive multimedia software for playing 
games; computer game programs downloadable via 
the Internet; downloadable interactive entertainment 
software for playing computer games; computer 
game software downloadable via a global computer 
network and wireless devices; computer software 
platforms.; all included in class 9.

תוכניות ותוכנות מחשב; תוכנות משחק; תוכנות משחקי מחשב; 
משחקי מחשב הניתנים להורדה; תוכניות משחק אלקטרוניות; 
תוכנות משחק אלקטרוניות; תוכנות מולטימדיה הידודיות כדי 
לשחק משחקים; תוכניות משחקי מחשב הניתנות להורדה 
באמצעות רשת האינטרנט; תוכנות בידור הידודיות הניתנות 
להורדה כדי לשחק במשחקי מחשב; תוכנות משחקי מחשב 
הניתנות להורדה באמצעות רשת מחשבים גלובלית והתקנים 
אלחוטיים; פלטפורמות לתוכנות מחשב; הנכללים כולם נכללים 
בסוג 9.                                                                           

                                            

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; online entertainment; 
interactive entertainment services; gaming services; 
online game services; arranging of games and 
competitions via the Internet; game services provided 
via communication networks; electronic games 
services provided by means of a global 
communication network; on-line game services 
provided via a computer network; electronic games 
services provided by means of the Internet or other 
communication network; game services provided 
online from a computer network; providing 
entertainment information via a website; all included 
in class 41.

שירותי בידור; בידור מקוון; שירותי בידור אינטראקטיביים; 
שירותי משחקים; שירותי משחקים מקוונים; ארגון משחקים 
ותחרויות באמצעות האינטרנט; שירותי משחקים הניתנים 
באמצעות רשתות תקשורת; שירותי משחקים אלקטרוניים 

הניתנים באמצעות רשת תקשורת גלובאלית; שירותי משחקים 
מקוונים הניתנים באמצעות רשת מחשבים; שירותי משחקים 
אלקטרוניים הניתנים באמצעות רשת האינטרנט או רשת 

תקשורת אחרת; שירותי משחקים הניתנים באופן מקוון מרשת 
מחשבים; אספקת מידע בידורי דרך אתר אינטרנט; הנכללים 
כולם נכללים בסוג 41.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Hosting online web facilities for others for sharing 
online content; interactive hosting services which 
allow the users to publish and share their own 
content and images online; electronic storage of 
entertainment media content; design and 
development of computer software; design and 
development of game software; programming of 
computer game software; development of computer 
programs and computer game software; all included 
in class 42. 

אירוח של מתקני רשת מקוונים עבור אחרים לשיתוף תוכן 
מקוון; שירותי אירוח אינטראקטיביים המאפשרים למשתמשים 
לפרסם ולשתף תמונות ותוכן משלהם באופן מקוון;  אחסון 
אלקטרוני של תוכן בידורי; עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב; 
עיצוב ופיתוח של משחקי מחשב; תכנות של תוכנות משחקי 
מחשב; פיתוח של תוכנות ותוכניות משחק מחשב; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ה תמוז תשע"ו - 23231/07/2016



Ownersבעלים

Name: PLAYBUZZ LTD שם: פלייבאז בע"מ

Address: רח' אלוף קלמן מגן 3, בניין A,  ,קומה 1, תל אביב-יפו
6707075, ישראל

כתובת : רח' אלוף קלמן מגן 3, בניין A, קומה 1, תל אביב-יפו, 
6707075, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 23331/07/2016



Trade Mark No. 269847 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222959 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular disorders and conditions; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; anti-inflammatory 
preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV/AIDS and hepatitis.

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

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

Ireland, 26/02/2014, No. 250342 אירלנד, 26/02/2014, מספר 250342

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 23431/07/2016



Trade Mark No. 269848 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222960 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Address: IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(IRELAND a limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular disorders and conditions; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; anti-inflammatory 
preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV/AIDS and hepatitis.

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

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

Ireland, 26/02/2014, No. 250312 אירלנד, 26/02/2014, מספר 250312

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 23531/07/2016



Trade Mark No. 269849 מספר סימן

Application Date 24/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1222967 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MONINI S.p.A.

Address: Strada Statale Flaminia km. 129, I-06049 
Spoleto (PG), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils, preserved olives, olive paste, olive pâté, 
vegetable pâté, olive products, vegetable products 
included in this class, tapenade, butter.

Class: 30 סוג: 30

Bakery goods, condiments, spices, vinegar, balsamic 
vinegar, vinegar-based products and balsamic 
vinegar-based products included in this class, 
mayonnaise, pesto, mustard, vegetable sauces, 
tomato sauces.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/05/2014, No. RM2014C002783 RM2014C002783 איטליה, 06/05/2014, מספר

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

כ"ה תמוז תשע"ו - 23631/07/2016



Trade Mark No. 269900 מספר סימן

Application Date 28/05/2013 תאריך הגשה

International Registration No. 1223549 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesives and glues for pulp, paper, board and 
tissue manufacturing.

Class: 6 סוג: 6

Safety roofs of metal; metallic tanks; tension bars of 
metal; wire cages of metal; sumps of metal; inlet 
chambers of metal; baskets of metal; metal cones, 
other than for traffic purposes; seals of metal; 
metallic feeding, pressing and mixing screws.

כ"ה תמוז תשע"ו - 23731/07/2016



Class: 7 סוג: 7

Boilers as parts of machines; fuel feeders; cleaning 
machines for industrial installations; log handling, 
debarking, chipping, chip screening, chip handling, 
and bark and biomass handling machines; chipper 
knives as parts of chipping machines; rotating motors 
except for land vehicles and drives; roll conveyors for 
wood processing; washing, flotation, dispersing, 
refining, deflaking, broke handling, fiber recovering, 
wet end chemical handling, thickening, forming, 
pressing, sizing, coating, calendaring, reeling, parent 
roll handling, bonding, dewatering, screening, 
pulping, delignification, defibrating, feeding, grinding, 
separating, scrubbing, mixing, filtration, creping, 
sheet transferring, cleaning and bleaching machines 
for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and 
tissue manufacturing, power generation and fiber 
manufacturing; blades as parts of wood processing 
machines; coating blades as parts of machines, 
doctor blades and cutting blades for winders; blow 
line separators; chip feeders; drum filters and their 
nozzles; pumps and separators; mixer kits containing 
stator, rotor and scraper ring; mixers for liquids and 
gases; spray pipes as parts of machines; cyclones for 
wood processing; screen baskets as parts of 
machines; green and white liquor handling machines; 
slaking machines for industrial process and 
causticizing machines; lime mud handling machines; 
drives and gear boxes except for land vehicles; lime 
re-burning machines; filters for machines; bearings 
for machines; screening machines for pulp drying; 
dewatering machines; cutting machines; baling and 
bale handling machines; paper and board winding 
and roll handling machines; folding machines; oil 
coolers and filters; oil tanks for machines; down 
feeding machines; packaging machines; pressing 
machines; press stamps with hydraulic cylinders; 
tying machines for industrial use; screw drainers for 
draining and transporting; pre-heating and heating 
machines as parts of process machines; disc 
refining, cone refining, cone disc refining, high 
consistency refining and low consistency refining 
machines; cyclone separators; steam separators; 
water jet pumps; drop-in machines for feeding; lignin 
removal machines; industrial cleaning machines 
utilizing pressure jets; cleaning machines for 
industrial installations; forming fabric shaking 
machine; Web handling machines for pulp and paper 
manufacturing; silencers for machines and motors; 
rolls being parts of machines; brake pads for 
machines; machine saws; segment bars for 
machines; blades and blade holders for machines; 
paper machines; machines for cleaning, purifying, 
utilizing and recycling water; dust removing 
installations for cleaning purposes; sheet stabilizing 
machines; Web turning machines; sheet cooling 
machines; trim conveying equipments; broke 
conveying equipments; machines and equipments for 
bio refinery process; wet lap machines; steam boxes 
and moisturizing devices as parts of machines; hot 
water spreading equipment as parts of machines; 
machines for ethanol manufacturing; presses; 
biomass drying machines; biomass crushing 
machines; machines for producing coal and fuel from 
biomass; hoods for paper, board and tissue 
machines; gasifiers.

כ"ה תמוז תשע"ו - 23831/07/2016



Class: 9 סוג: 9

Electronic speed control equipment; computer 
software for controlling debarking process; electronic 
position indicators; electronic material detectors; 
optical measuring apparatus for chemical recovery, 
pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, 
power generation, fiber manufacturing and biomass 
refining; computer process control and system 
operating software for chemical recovery, pulp, fiber, 
paper, board and tissue manufacturing, power 
generation, fiber manufacturing and biomass refining; 
electronic process control equipment; alkali 
measuring apparatus; apparatus for measuring 
physical conditions and movements of air; electronic 
indicators; computer software for process 
optimization; electronic control panels; computer 
software for energy efficiency analysis; electric 
oscillators; computer software and electronic sensors 
for collecting data of industrial operations; 
downloadable electronic instruction manuals.

Class: 11 סוג: 11

Industrial boilers; fluidized bed boilers, heating 
boilers; hot water boilers; burners; heating and 
energy plants for producing energy and energy 
sources; pyrolyzers as parts of pyrolyzing equipment; 
air and gas cleaning apparatus and machines; flue 
gas scrubbers, electrostatic precipitators as parts of 
equipment, bag filters as parts of equipment, vent 
gas scrubbers, odor gas removing equipment, 
cooking machines; steaming bins for pre-steaming 
wood chips; pressure diffusers; filters and filtering 
units for industrial apparatus; heating apparatus for 
pulping; water treatment units; evaporators; recovery 
boilers for chemical recovery, pulp, fiber, paper, 
board and tissue manufacturing, power generation, 
fiber manufacturing and biomass refining; ash 
conveying and leaching installations; heat recovery 
machines; air conditioning and ventilation units for 
machine rooms; apparatus for collecting dust from 
the air; bed reactors for firing fuels to produce 
energy; humidifiers; cooling machines; heat recovery 
machines; pyrolysing reactors; gasification plants, 
pyrolysis plants, torrefaction plants, steam explosion 
plants and biorefining plants for producing energy 
and energy sources; drying machines for chemical 
recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue 
manufacturing, power generation and fiber 
manufacturing.

Class: 17 סוג: 17

Rubber seals; polymer linings for the drum filter 
scraper table;  rubber, composite, polyurethane, 
polymer and thermal coated covers for rolls in the 
form of plates, films, sheets and mats; headbox flow 
sheets made of plastics; elastomeric and plastic 
fibers and belts for paper, board and tissue 
machines.

כ"ה תמוז תשע"ו - 23931/07/2016



Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; textile and fabric 
filters; filter fabrics; non-metallic fabrics and felts for 
manufacturing paper, pulp, tissue and board; non-
metallic fabrics and felts for pulp drying and wet lap; 
felts for commercial laundries; fabric filters for mining 
industry.

Class: 35 סוג: 35

Collection, composition, processing and acquisition 
of information and data relating to chemical recovery, 
pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, 
power generation, fiber manufacturing and biomass 
refining; computerized data processing and database 
file management relating to chemical recovery, pulp, 
fiber, paper, board and tissue manufacturing, power 
generation, fiber manufacturing and biomass refining.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair services of 
boilers, burners, power plants, heating plants, air and 
gas cleaning machines; inspection and remote 
diagnosis services for monitoring the condition and 
function of boilers, burners, fuel feeders, power, 
plants, heating plants, air and gas cleaning 
machines, and cleaning machines for industrial 
installations; installation, maintenance and repair 
services of machines and equipments in the field of 
chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and 
tissue manufacturing, power generation and fiber 
manufacturing and biomass refining; inspection and 
remote diagnosis services for monitoring the 
condition of machines and equipments in the field of 
chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and 
tissue manufacturing, power generation, fiber 
manufacturing and biomass refining.

Class: 40 סוג: 40

Coating of rolls, rods, rod beds, sealing blades and 
machine parts; metal processing; treatment of water, 
waste water and chemicals.

Class: 41 סוג: 41

Training in the field of chemical recovery, pulp, fiber, 
paper, board and tissue manufacturing, power 
generation, fiber manufacturing and biomass refining.

Class: 42 סוג: 42

Engineering services in the field of chemical 
recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue 
manufacturing, power generation, fiber 
manufacturing and biomass refining.

כ"ה תמוז תשע"ו - 24031/07/2016



 Owners

Name: Valmet Technologies, Inc.

Address: Keilasatama 5, FI-02150 Espoo, Finland

(Finland Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 24131/07/2016



Trade Mark No. 269913 מספר סימן

Application Date 01/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1223613 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management, namely advisory services 
relating to business management and business 
operations; business information management; 
assistance in management of business activities; 
business management analysis; commercial 
business management; business administration 
consultancy; business administration assistance; 
business operation consultancy; company 
consultancy services; management, updating, 
systematization and compilation of data in computer 
data banks; business inquiries; business 
management and organization consultancy; 
professional business consultancy; services provided 
by a chartered accountant; relocation services for 
businesses; organization, operation and supervision 
of loyalty and bonus schemes; marketing services; 
market research services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; advertising 
by sponsoring; linking between commercial and 
professional contacts in the field of advertising, also 
on the Internet; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties, also in the 
framework of electronic commerce; procurement of 
contracts for third parties, for the purchase and sale 
of goods and the provision of services; presentation 
of goods and services for advertising purposes; 
publication of printed matter (also in electronic form) 
for advertising use.

Class: 36 סוג: 36

Insurance administration; insurance brokerage; 
monetary affairs, namely capital investments; 
exchange money; fund investments; securities 
brokerages; stocks and bond brokerage; financing 
services; financial analyses; financial consultancy 
services, financial evaluations, financial information, 
financial management; financing consultancy (credit 
consultancy); financial sponsorship; capital 
investment; raising funds; administration of assets; 
insurance consultancy; advisory services relating to 
monetary affairs; real estate consultancy; fund raising 
for charitable purposes; organization of collections; 
fiscal assessments and valuations.

כ"ה תמוז תשע"ו - 24231/07/2016



 Owners

Name: JAB Luxury GmbH

Address: Via Industria 1, CH-6987 Caslano, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 41 סוג: 41

Organization and conducting of seminars, workshops 
(training) and colloquiums; organization and 
conducting of conferences, congresses and 
symposiums; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; organization and conducting 
of sporting and cultural events; online provision of 
electronic, non-downloadable publications; 
publication of printed matter (also in electronic form) 
excluding printed matter for advertising use.

Class: 45 סוג: 45

Legal services.

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

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

Switzerland, 15/01/2014, No. 659670 שוויץ, 15/01/2014, מספר 659670

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

כ"ה תמוז תשע"ו - 24331/07/2016



Trade Mark No. 269914 מספר סימן

Application Date 01/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1223614 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management, namely advisory services 
relating to business management and business 
operations; business information management; 
assistance in management of business activities; 
business management analysis; commercial 
business management; business administration 
consultancy; business administration assistance; 
business operation consultancy; company 
consultancy services; management, updating, 
systematization and compilation of data in computer 
data banks; business inquiries; business 
management and organization consultancy; 
professional business consultancy; services provided 
by a chartered accountant; relocation services for 
businesses; organization, operation and supervision 
of loyalty and bonus schemes; marketing services; 
market research services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; advertising 
by sponsoring; linking between commercial and 
professional contacts in the field of advertising, also 
on the Internet; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties, also in the 
framework of electronic commerce; procurement of 
contracts for third parties, for the purchase and sale 
of goods and the provision of services; presentation 
of goods and services for advertising purposes; 
publication of printed matter (also in electronic form) 
for advertising use.

Class: 36 סוג: 36

Insurance administration; insurance brokerage; 
monetary affairs, namely capital investments; 
exchange money; fund investments; securities 
brokerages; stocks and bond brokerage; financing 
services; financial analyses; financial consultancy 
services, financial evaluations, financial information, 
financial management; financing consultancy (credit 
consultancy); financial sponsorship; capital 
investment; raising funds; administration of assets; 
insurance consultancy; advisory services relating to 
monetary affairs; real estate consultancy; fund raising 
for charitable purposes; organization of collections; 
fiscal assessments and valuations.

כ"ה תמוז תשע"ו - 24431/07/2016



 Owners

Name: JAB Luxury GmbH

Address: Via Industria 1, CH-6987 Caslano, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 41 סוג: 41

Organization and conducting of seminars, workshops 
(training) and colloquiums; organization and 
conducting of conferences, congresses and 
symposiums; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; organization and conducting 
of sporting and cultural events; online provision of 
electronic, non-downloadable publications; 
publication of printed matter (also in electronic form) 
excluding printed matter for advertising use.

Class: 45 סוג: 45

Legal services.

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

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

Switzerland, 15/01/2014, No. 659668 שוויץ, 15/01/2014, מספר 659668

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

כ"ה תמוז תשע"ו - 24531/07/2016



Trade Mark No. 269915 מספר סימן

Application Date 01/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1223615 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management, namely advisory services 
relating to business management and business 
operations; business information management; 
assistance in management of business activities; 
business management analysis; commercial 
business management; business administration 
consultancy; business administration assistance; 
business operation consultancy; company 
consultancy services; management, updating, 
systematization and compilation of data in computer 
data banks; business inquiries; business 
management and organization consultancy; 
professional business consultancy; services provided 
by a chartered accountant; relocation services for 
businesses; organization, operation and supervision 
of loyalty and bonus schemes; marketing services; 
market research services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; advertising 
by sponsoring; linking between commercial and 
professional contacts in the field of advertising, also 
on the Internet; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties, also in the 
framework of electronic commerce; procurement of 
contracts for third parties, for the purchase and sale 
of goods and the provision of services; presentation 
of goods and services for advertising purposes; 
publication of printed matter (also in electronic form) 
for advertising use.

Class: 36 סוג: 36

Insurance administration; insurance brokerage; 
monetary affairs, namely capital investments; 
exchange money; fund investments; securities 
brokerages; stocks and bond brokerage; financing 
services; financial analyses; financial consultancy 
services, financial evaluations, financial information, 
financial management; financing consultancy (credit 
consultancy); financial sponsorship; capital 
investment; raising funds; administration of assets; 
insurance consultancy; advisory services relating to 
monetary affairs; real estate consultancy; fund raising 
for charitable purposes; organization of collections; 
fiscal assessments and valuations.

כ"ה תמוז תשע"ו - 24631/07/2016



 Owners

Name: JAB Luxury GmbH

Address: Via Industria 1, CH-6987 Caslano, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 41 סוג: 41

Organization and conducting of seminars, workshops 
(training) and colloquiums; organization and 
conducting of conferences, congresses and 
symposiums; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; organization and conducting 
of sporting and cultural events; online provision of 
electronic, non-downloadable publications; 
publication of printed matter (also in electronic form) 
excluding printed matter for advertising use.

Class: 45 סוג: 45

Legal services.

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

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

Switzerland, 15/01/2014, No. 659669 שוויץ, 15/01/2014, מספר 659669

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

כ"ה תמוז תשע"ו - 24731/07/2016



Trade Mark No. 269930 מספר סימן

Application Date 09/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0623862 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 1254836 צרפת מספר: 1254836

Dated 19/12/1983 (Section 16) מיום 19/12/1983 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ZWILLING J.A. Henckels AG

Address: Grünewalder Strasse 14-22, 42657 Solingen, 
Germany

(Germany Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Cast-iron cookware and, more particularly, 
saucepans, steak broilers, deep fryers, frying pans, 
stew-pans, roasting dishes, pancake griddles, fondue 
and raclette sets and more generally, dinnerware 
sets (not of precious metal), table mats and bottle 
coasters (particularly of decorated cast iron); napkin 
holders not of precious metal; small portable 
household and kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith), namely bottle 
openers; garlic presses; cork screws; hand operated 
mills for household use; pasta spoons; pasta tonss; 
turners; graters, mixing spoons; spatulas; scoops; 
skimming ladles; non electric whisks for household 
purposes; sieves and strainers for household 
purposes; pastry cutter; rolling pins; porcelain and 
earthenware not included in other classes, namely 
bowls, ceramic mugs, ceramic casseroles, plates.

כ"ה תמוז תשע"ו - 24831/07/2016



Trade Mark No. 269937 מספר סימן

Application Date 11/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0886215 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ZWILLING J.A. Henckels AG

Address: Grünewalder Straße 14-22, 42657 Solingen, 
Germany

(Germany Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

 Leather strops;  bread knives; carving forks; slicing 
knives; forks; poultry shears; vegetable peelers; 
vegetable knives;  cleavers; household shears;  
hand-operated sharpening instruments; cheese 
planes; waiter' knives; blades; chef's knives; kitchen 
shears; spoons;  knife cases; knife sharpeners;   non 
electric pizza cutters;  santoku knives; peeling knives; 
scissors; sharpening stones;  aspargus peelers;  
multi purpose shears; sharpening steels; sharpening 
rods; mincing knives; knife holder . 

כ"ה תמוז תשע"ו - 24931/07/2016



Trade Mark No. 269938 מספר סימן

Application Date 11/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0886389 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZWILLING J.A. Henckels AG

Address: Grünewalder Straße 14-22, 42657 Solingen, 
Germany

(Germany Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Leather strops; bread knives; carving forks; slicing 
knives; forks; poultry shears; vegetable peelers; 
vegetable knives; cleavers; household shears; hand-
operated sharpening instruments; cheese planes; 
waiter' knives; blades; chef's knives; kitchen shears; 
spoons; knife cases; knife sharpeners; non electric 
pizza cutters; santoku knives; peeling knives; 
scissors; sharpening stones; aspargus peelers; multi 
purpose shears; sharpening steels; sharpening rods; 
mincing knives; knife holder .  
    
 
 
 
 

כ"ה תמוז תשע"ו - 25031/07/2016



QADRATTA

Trade Mark No. 269956 מספר סימן

Application Date 21/11/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Noven Therapeutics, LLC

Address: 11960 S.W. 144th St., Miami, Florida, 33186, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system; all included 
in class 5.

תכשירים רפואיים לטיפול בהפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                                    

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

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

U.S.A., 06/11/2014, No. 86/446,885 ארה"ב, 06/11/2014, מספר 86/446,885

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 25131/07/2016



משי
SILK

Trade Mark No. 269969 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GROWPONICS GREENHOUSE 
TECHNOLOGIES LTD.

שם: גרופוניקס טכנולוגיות חממות בע"מ

Address: 14 Landauer, Kiryat Bialik, 2703309, Israel כתובת : לנדאור 14, קרית ביאליק, 2703309, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables, including herbs; seeds; 
natural plants flowers.

פירות וירקות טריים, לרבות עשבי תיבול; זרעים; שתילים 
ופרחים חיים.                         

כ"ה תמוז תשע"ו - 25231/07/2016



Trade Mark No. 269990 מספר סימן

Application Date 16/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training, entertainment, coaching, sports, culture and 
education services supplied by Internet websites, 
cellular websites, online applications, blogs, forums, 
online (and non-downloadable) guides, 
encyclopedias and various websites; supply of non-
downloadable publications, namely ־ guides, texts 
and encyclopedias regarding instructions and advice 
including information, data, advice, tips, pictures, 
graphics, designs, lectures; services for supply of 
entertainment, sport or educational content by an 
online website; supply of online non- downloadable 
games; online data, press or magazine services 
publicizing, among others, articles, tips, videos, 
pictures, graphics, conversation among users, 
exchange of views, inventions, toys, games, 
entertainment, sports, clothing, fashion, greetings 
and phrases, new- age, mysticism, alternative 
medicine, Chinese medicine, holistic medicine, 
naturalism, vegetarianism, cooking, nutrition, diets, 
physical fitness and training, all for entertainment 
purposes.

שירותי אימון, בידור, הדרכה, ספורט, תרבות וחינוך המסופקים 
באמצעות אתרי אינטרנט, אתרים סלולאריים, אפליקציות 
מקוונות, בלוגים, פורומים, מדריכים ואנציקלופדיות מקוונות 
(שאינן להורדה) ואתרים אחרים; אספקת פרסומים בלתי 

ניתנים להורדה, דהיינו מדריכים, טקסטים ואנציקלופדיות בנוגע 
להדרכה וייעוץ המכילים מידע, נתונים, עצות, טיפים, תמונות, 
גרפיקה, עיצובים, הרצאות; שירותי אספקת תוכן בידורי, 

ספורטיבי או חינוכי באמצעות אתר מקוון; אספקת משחקים 
מקוונים בלתי ניתנים להורדה; שירות׳ מידע, עיתונות או מגזין 
מקוון שמפרסמים בין היתר כתבות, טיפים, סרטונים, תמונות, 

גרפיקה, שיחה בין משתמשים, החלפת דעות, המצאות, 
צעצועים, משחקים, בידור, ספורט, ביגוד, אופנה, אביזרי ביגוד 

ואופנה, ברכות ופתגמים, ניו א״ג', מיסטיקה, רפואה 
אלטרנטיבית, רפואה סינית, רפואה הוליסטית, טבעונות, 
צמחונות, בישול, תזונה, דיאטה, כושר גופני ואימונים, הכל 

למטרות בידור.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 25331/07/2016



Ownersבעלים

Name: David Hazan שם: דוד חזן

Address: 20Ben Chanan Yizthak St., Apt. 18, Netanya, 
4236243, Israel

כתובת : בן חנן יצחק 20, דירה 18, נתניה, 4236243, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Lichtenstein, Adv.

Address: 12 Abba Hillel Silver Street, Ramat Gan, 
52506, Ayalon Tower, 20 Floor, Israel

שם: יורם ליכטנשטיין, עו"ד

כתובת : אבא הילל סילבר 12, רמת גן, 52506, מגדל איילון 
ביטוח, קומה 20, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 25431/07/2016



Trade Mark No. 269991 מספר סימן

Application Date 16/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Hazan שם: דוד חזן

Address: בן חנן יצחק 20, דירה 18, נתניה, 4236243, ישראל כתובת : בן חנן יצחק 20, דירה 18, נתניה, 4236243, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Lichtenstein, Adv.

Address: 12 Abba Hillel Silver Street, Ramat Gan, 
52506, Ayalon Tower, 20 Floor, Israel

שם: יורם ליכטנשטיין, עו"ד

כתובת : אבא הילל סילבר 12, רמת גן, 52506, מגדל איילון 
ביטוח, קומה 20, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training, entertainment, coaching, sports, culture and 
education services supplied by Internet websites, 
cellular websites, online applications, blogs, forums, 
online (and non-downloadable) guides, 
encyclopedias and various websites; supply of non-
downloadable publications, namely ־ guides, texts 
and encyclopedias regarding instructions and advice 
including information, data, advice, tips, pictures, 
graphics, designs, lectures; services for supply of 
entertainment, sport or educational content by an 
online website; supply of online non- downloadable 
games; online data, press or magazine services 
publicizing, among others, articles, tips, videos, 
pictures, graphics, conversation among users, 
exchange of views, inventions, toys, games, 
entertainment, sports, clothing, fashion, greetings 
and phrases, new- age, mysticism, alternative 
medicine, Chinese medicine, holistic medicine, 
naturalism, vegetarianism, cooking, nutrition, diets, 
physical fitness and training, all for entertainment 
purposes.

שירותי אימון, בידור, הדרכה, ספורט, תרבות וחינוך המסופקים 
באמצעות אתרי אינטרנט, אתרים סלולאריים, אפליקציות 
מקוונות, בלוגים, פורומים, מדריכים ואנציקלופדיות מקוונות 
(שאינן להורדה) ואתרים אחרים; אספקת פרסומים בלתי 

ניתנים להורדה, דהיינו מדריכים, טקסטים ואנציקלופדיות בנוגע 
להדרכה וייעוץ המכילים מידע, נתונים, עצות, טיפים, תמונות, 
גרפיקה, עיצובים, הרצאות; שירותי אספקת תוכן בידורי, 

ספורטיבי או חינוכי באמצעות אתר מקוון; אספקת משחקים 
מקוונים בלתי ניתנים להורדה; שירות׳ מידע, עיתונות או מגזין 
מקוון שמפרסמים בין היתר כתבות, טיפים, סרטונים, תמונות, 

גרפיקה, שיחה בין משתמשים, החלפת דעות, המצאות, 
צעצועים, משחקים, בידור, ספורט, ביגוד, אופנה, אביזרי ביגוד 

ואופנה, ברכות ופתגמים, ניו א״ג', מיסטיקה, רפואה 
אלטרנטיבית, רפואה סינית, רפואה הוליסטית, טבעונות, 
צמחונות, בישול, תזונה, דיאטה, כושר גופני ואימונים, הכל 

למטרות בידור                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 25531/07/2016



Trade Mark No. 270027 מספר סימן

Application Date 26/11/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Quicklogic Corporation

Address: 1277 Orleans Drive, Sunnyvale, 94089, 
California, U.S.A.

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuits, software algorithms, software and 
firmware for designing with integrated circuits and for 
programming programmable integrated circuits; 
computer software and firmware to design wireless 
communications devices (smartphones, smart 
watches, Internet- of-Things), wearables computing 
devices (smart watch, smart jewelry, smart textiles) 
and battery powered sensing devices.

מעגלים משולבים, אלגוריתמים לתוכנות, תוכנות וקושחות 
לעיצוב עם מעגלים משולבים ולתכנות של מעגלים משולבים 
הניתנים לתכנות; תוכנות מחשב וקושחות מחשב לעיצוב של 
התקני תקשורת אלחוטיים (טלפונים חכמים, שעונים חכמים, 
אינטרנט-של-הדברים), התקני מחשוב הניתנים ללבישה (שעון 
חכם, תכשיטים חכמים, פריטי טקסטיל חכמים) והתקני חישה 
המופעלים על ידי סוללות.                                                   

                                                                

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

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

U.S.A., 04/09/2014, No. 86385990 ארה"ב, 04/09/2014, מספר 86385990

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuits, software algorithms, software and 
firmware for designing with integrated circuits and for 
programming programmable integrated circuits

כ"ה תמוז תשע"ו - 25631/07/2016



CHROMAFLASH

Trade Mark No. 270038 מספר סימן

Application Date 26/11/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qualcomm Incorporated

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

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for improving the 
quality of photography in mobile devices; all included 
in class 9

חומרה ותוכנת מחשב לשיפור איכות הצילום במכשירים ניידים; 
הנכללים כולם בסוג 9                                                       

                          

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

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

U.S.A., 27/06/2014, No. 86/323150 ארה"ב, 27/06/2014, מספר 86/323150

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 25731/07/2016



ביג קינג

Trade Mark No. 270039 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Chicken pieces; potato fries; French fried potatoes; 
hash brown potatoes; garden salads; milk and milk 
products excluding ice cream, ice milk, and frozen 
yogurt; milk shakes; milk-based beverages; onion 
rings; processed apples; whipped topping; jellies; 
jams; eggs; bacon; cheese; pickles; processed 
onions; prepared meals consisting primarily of meat, 
fish, and poultry; constituents for meals, namely beef, 
chicken, and fish burger patties; all of the foregoing 
sold in restaurants for consumption on or off the 
premises; milk and milk shakes.                                   
                                                                                    
                            

בשר, דגים, עוף וסוגי בשר; צירי בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים, ג׳לי, ריבות, ביצים, חלב ומוצרי חלב, שמן 
מאכל ושומנים, שימורים, חמוצים;-חתיכות עוף; צ׳יפס תפוח 
אדמה; תפוחי אדמה מטוגנים בנוסח צרפתי; תפוחי אדמה 
מגוררים מטוגנים; סלטי גן; חלב ומוצרי חלב למעט גלידה, 
גלידות דלות שומן ופרוזן יוגורט; מילקשייקים; משקאות על 
בסיס חלב; טבעות בצל; תפוחים מעובדים; ציפוי קצפת; ג׳לי; 
ריבות; ביצים; בייקון; גבינה; חמוצים; בצל מעובד; ארוחות 
מוכנות המורכבות בעיקר מבשר, דגים, ועופות; מרכיבים 

לארוחות, דהיינו קציצות המבורגר העשויות מבשר בקר, עוף 
ודגים; כל האמור לעיל נמכרים במסעדות לצריכה במקום או 

מחוץ לאתר; חלב ומילקשייקים.

Class: 30 סוג: 30

French toast; pancakes; flour and other preparations 
made from cereals; bread, biscuits, cakes, pastry, 
pies, hot-dogs sandwiches, hamburger sandwiches, 
and all other types of burger sandwiches; Hamburger 
sandwiches; fish sandwiches; chicken sandwiches; 
veggie burger sandwiches; breakfast sandwiches; hot 
sandwiches; burritos; sandwiches; wrap sandwiches; 
burgers contained in bread rolls; condiments, namely 
pickle relish and sandwich relish; mustard; ketchup; 
mayonnaise; salad dressings; oatmeal; cinnamon 
rolls, doughnuts; pies; desserts consisting primarily of 
ice cream or ice milk and including a variety of 
customer- selected toppings, namely, coffee flavored 
syrup, cookie crumbs, cake, marshmallow topping, 
and flavored, prepared and processed nuts; milk 
products, namely, ice cream, ice milk and frozen 
yogurt; all of the foregoing sold in restaurants for 
consumption on or off the premises

פרנץ׳ טוסט; פנקייקים; קמח ומרכיבים אחרים העשויים 
מדגנים; לחם, ביסקוויטים, עוגות, מאפים, פאים, סנדוויץ׳ הוט 
דוג, סנדוויץ׳ המבורגר וכל סוג אחר של סנדוויץ׳ בורגרים; כריכי 
המבורגר; כריכי דגים; כריכי עוף; כריכי המבורגר צמחוני; כריכי 
ארוחת בוקר; כריכים חמים; בוריטוס; כריכים; כריכים מלופפים; 
המבורגרים הכלולים בלחמניות; תבלינים, דהיינו תבלון חמוצים 
ותבלון כריכים; חרדל; קטשופ; מיונז; רטבים לסלט; שיבולת 

שועל; לחמניות קינמון, סופגניות; פשטידות; קינוחים המורכבים 
בעיקר מגלידה או גלידה דלת שומן וכוללים מגוון רחב של 

תוספות שנבחרו ע״י הלקוח, דהיינו, סירופ בטעם קפה, פירורי 
עוגיות, עוגה, ציפוי מרשמלו, אגוזים מתובלים, מוכנים 

ומעובדים; מוצרי חלב, דהיינו, גלידה, גלידות דלות שומן ופרוזן 
יוגורט; כל האמור לעיל נמכרים במסעדות לצריכה במקום או 

מחוץ לאתר
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 32 סוג: 32

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

בירה; מים מינרליים, מים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ומרכיבים אחרים 
להכנת משקאות.                                                         

Class: 43 סוג: 43

Restaurants, roadhouses and cafes services.              .שירותי מסעדות, פונדקי דרכים ובתי קפה

כ"ה תמוז תשע"ו - 25831/07/2016



 Owners

Name: BURGER KING CORPORATION

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, 
U.S.A.

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 25931/07/2016



BIG KING

Trade Mark No. 270040 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Chicken pieces; potato fries; French fried potatoes; 
hash brown potatoes; garden salads; milk and milk 
products excluding ice cream, ice milk, and frozen 
yogurt; milk shakes; milk-based beverages; onion 
rings; processed apples; whipped topping; jellies; 
jams; eggs; bacon; cheese; pickles; processed 
onions; prepared meals consisting primarily of meat, 
fish, and poultry; constituents for meals, namely beef, 
chicken, and fish burger patties; all of the foregoing 
sold in restaurants for consumption on or off the 
premises; milk and milk shakes.                                  
                                                                                    
                                                        

בשר, דגים, עוף וסוגי בשר; צירי בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים, ג׳לי, ריבות, ביצים, חלב ומוצרי חלב, שמן 
מאכל ושומנים, שימורים, חמוצים;-חתיכות עוף; צ׳יפס תפוח 
אדמה; תפוחי אדמה מטוגנים בנוסח צרפתי; תפוחי אדמה 
מגוררים מטוגנים; סלטי גן; חלב ומוצרי חלב למעט גלידה, 
גלידות דלות שומן ופרוזן יוגורט; מילקשייקים; משקאות על 
בסיס חלב; טבעות בצל; תפוחים מעובדים; ציפוי קצפת; ג׳לי; 
ריבות; ביצים; בייקון; גבינה; חמוצים; בצל מעובד; ארוחות 
מוכנות המורכבות בעיקר מבשר, דגים, ועופות; מרכיבים 

לארוחות, דהיינו קציצות המבורגר העשויות מבשר בקר, עוף 
ודגים; כל האמור לעיל נמכרים במסעדות לצריכה במקום או 

מחוץ לאתר; חלב ומילקשייקים

Class: 30 סוג: 30

French toast; pancakes; flour and other preparations 
made from cereals; bread, biscuits, cakes, pastry, 
pies, hot-dogs sandwiches, hamburger sandwiches, 
and all other types of burger sandwiches; Hamburger 
sandwiches; fish sandwiches; chicken sandwiches; 
veggie burger sandwiches; breakfast sandwiches; hot 
sandwiches; burritos; sandwiches; wrap sandwiches; 
burgers contained in bread rolls; condiments, namely 
pickle relish and sandwich relish; mustard; ketchup; 
mayonnaise; salad dressings; oatmeal; cinnamon 
rolls, doughnuts; pies; desserts consisting primarily of 
ice cream or ice milk and including a variety of 
customer- selected toppings, namely, coffee flavored 
syrup, cookie crumbs, cake, marshmallow topping, 
and flavored, prepared and processed nuts; milk 
products, namely, ice cream, ice milk and frozen 
yogurt; all of the foregoing sold in restaurants for 
consumption on or off the premises

פרנץ׳ טוסט; פנקייקים; קמח ומרכיבים אחרים העשויים 
מדגנים; לחם, ביסקוויטים, עוגות, מאפים, פאים, סנדוויץ׳ הוט 
דוג, סנדוויץ׳ המבורגר וכל סוג אחר של סנדוויץ׳ בורגרים; כריכי 
המבורגר; כריכי דגים; כריכי עוף; כריכי המבורגר צמחוני; כריכי 
ארוחת בוקר; כריכים חמים; בוריטוס; כריכים; כריכים מלופפים; 
המבורגרים הכלולים בלחמניות; תבלינים, דהיינו תבלון חמוצים 
ותבלון כריכים; חרדל; קטשופ; מיונז; רטבים לסלט; שיבולת 

שועל; לחמניות קינמון, סופגניות; פשטידות; קינוחים המורכבים 
בעיקר מגלידה או גלידה דלת שומן וכוללים מגוון רחב של 

תוספות שנבחרו ע״י הלקוח, דהיינו, סירופ בטעם קפה, פירורי 
עוגיות, עוגה, ציפוי מרשמלו, אגוזים מתובלים, מוכנים 

ומעובדים; מוצרי חלב, דהיינו, גלידה, גלידות דלות שומן ופרוזן 
יוגורט; כל האמור לעיל נמכרים במסעדות לצריכה במקום או 
מחוץ לאתר.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 32 סוג: 32

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

בירה; מים מינרליים, מים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ומרכיבים אחרים 

להכנת משקאות.                                                             
                        

Class: 43 סוג: 43

Restaurants, roadhouses and cafes services.              .שירותי מסעדות, פונדקי דרכים ובתי קפה

כ"ה תמוז תשע"ו - 26031/07/2016



 Owners

Name: BURGER KING CORPORATION

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, 
U.S.A.

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 26131/07/2016



ITERO ELEMENT

Trade Mark No. 270060 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer workstations for processing and displaying 
captured medical images for use in design of dental 
appliances and prosthetics and monitoring patient 
treatments; computer workstations for use in 
computer-aided modeling for biomedical and dental 
purposes; computers, computer software; digital 
processing equipment; all related to the medical field.

תחנות עבודה ממוחשבות לעיבוד והצגת דמויות רפואיות 
שנלכדו לשימוש בעיצוב כלים דנטליים ותותבות ולניטור 

טיפולים במטופל; תחנות עבודה ממוחשבות לשימוש בהדמיה 
בעזרת מחשב למטרות ביו-רפואיות ודנטאליות; מחשבים, 
תוכנת מחשב; ציוד לעיבוד נתונים; כולם קשורים לתחום 

הרפואי.                                                                         
                                                                                    

                                    

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and orthodontic apparatus 
and instruments namely scanning cameras for 
capturing, storing, retrieving and transmitting over 
telecommunications media, medical images; 
computer workstations for processing and displaying 
captured medical images for purposes of design of 
dental appliances and prosthetics and monitoring 
patient treatments.

מכשירים וכלים כירורגיים, רפואיים,דנטאלי 
ואורתודונטים,דהיינו, מצלמות סריקה ללכידת, אחסון, אחזור 
והעברה דרך מדיית תקשורת רחק, דמויות רפואיות; תחנות 
עבודה ממוחשבות לעיבוד והצגת דמויות רפואיות שנלכדו 
למטרות עיצוב כלים דנטליים ותותבות ולניטור טיפולים 

במטופל.                                                                         
                                                                                    

                                                            

Class: 35 סוג: 35

Data processing services in the medical field. שירותי עיבוד נתונים בתחום הרפואי.                           

Class: 40 סוג: 40

Dental laboratory services. שירותי מעבדה דנטאלית.             

Class: 44 סוג: 44

Dental and orthodontic services; medical services. שירותים דנטאליים ואורתודנטיים; שירותים רפואיים.       

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

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

U.S.A., 06/06/2014, No. 86/302,950 ארה"ב, 06/06/2014, מספר 86/302,950

Class: 10 סוג: 10

כ"ה תמוז תשע"ו - 26231/07/2016



 Owners

Name: Align Technology, Inc.

Address: 2560 Orchard Parkway, San Jose, California 
95131, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 26331/07/2016



PET

Trade Mark No. 270061 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE J.M. SMUCKER COMPANY

Address: Orville, Ohio, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Evaporated milk. חלב מרוכז.             
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Trade Mark No. 270070 מספר סימן

Application Date 03/03/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1223753 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commercial management advisory services; 
business advice and assistance; business 
consultancy; business information services; business 
management services, namely the operation of a 
holding company; business management services, 
namely holding company services for sports 
businesses; business advice and assistance relating 
to franchising; business consultation services relating 
to franchising; services rendered by a franchisor, 
namely, assistance in the running and/or 
management of commercial enterprises; business 
recruitment consultancy; human resources 
management and recruitment services; football 
scouting services; business management of sports 
people; promotional management for sports 
personalities; advertising via the Internet; provision of 
advertising space; provision of space on web sites for 
advertising goods and services; promotional and 
marketing services; public relations and publicity 
services; sales promotion services; provision of staff; 
provision of administrative and sales staff; 
accountancy; auctioneering; trade fairs; organisation, 
arrangement and conducting of conferences, 
conventions, seminars, events and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organisation of 
private draws for promotional and advertising 
purposes; operation and supervision of membership 
schemes; organisation, operation and supervision of 
incentive and customer loyalty schemes; data 
processing; business data analysis; provision of 
business information; retail services and online retail 
services all connected with the sale of bleaching 
preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, fragrances, toilet 
waters, after-shave lotions, eau de cologne, body 
sprays, antiperspirants, deodorants for personal use, 
talcum powder, medicated soaps, non-medicated 
toilet preparations, toiletries, shower and bath 
preparations, bath oils, bath gels, bath powders, bath 
salts, foam baths, shower gels, talcum powders, 
preparations for the care of the scalp and hair, 
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shampoos, hair conditioners, hair colorants, hair 
styling products, depilatory preparations, shaving 
preparations, beauty care products and preparations, 
body care products and preparations, skin care 
preparations, oils, creams, lotions, gels and powders 
for the skin, beauty masks, facial packs, make-up 
and make-up removing preparations, cosmetic kits, 
cosmetic dyes, cosmetic body paint, nail care 
preparations, nail varnishes, transfers (decorative) for 
cosmetic purposes, sun tanning and sun protection 
preparations, toothpaste, mouth washes, detergents, 
fabric softeners, boot cream, boot polish, creams for 
leather, car cleaning preparations, windscreen 
cleaning liquids, incense, aromatherapy products, 
massage preparations, pot pourri, filled first aid 
boxes, bandages, plasters and wound dressings, 
medicated lotions and balms, medicated bath 
preparations, analgesic and muscle strain 
preparations for human use, sanitary preparations for 
medical purposes, disinfectants, insect repellents, 
medicated confectionery, medicated chewing gum, 
dietary supplements, vitamins, medicinal drinks, food 
for babies and infants, air fresheners, common 
metals and their alloys, ironmongery, small items of 
metal hardware, safes, badges, vehicle badges, 
signs, plaques, number plates, ornaments, figurines, 
statues and statuettes, works of art, money boxes, 
trophies, bronzes, keys, key blanks, key rings and 
key chains, key fobs, locks, hand tools and 
implements and parts and fittings therefor, cutlery, 
razors and razor blades, shavers and parts and 
fittings therefor, shaving cases, manicure and 
pedicure implements and sets, scissors, penknives, 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, magnetic data carriers, recording 
discs, calculating machines, data processing 
equipment and computers, portable computers, 
computer hardware and parts and fittings therefor, 
computer peripherals, computer mouse mats and 
pads, computer mice, keyboard and screen covers, 
customised computer disks and CD-ROMs, PDAs, 
electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus, telephones, mobile 
phones, laptop computers, notebook computers, 
tablet computers, PDAs, parts and accessories for 
mobile phones, parts and accessories for laptop, 
notebook and tablet computers, parts and 
accessories for PDAs, covers and cases for mobile 
phones, covers and cases for laptop, notebook and 
tablet computers, covers and cases for PDAs, 
holders adapted for mobile phones, straps for mobile 
phones, covers and cases adapted for MP3 players, 
headphones, earphones, mobile phone headsets and 
hands-free kits, batteries, battery chargers, audio 
and/or video recordings, pre-recorded motion picture 
films, pre-recorded television and radio programmes, 
animated cartoons, photographic transparencies and 
photographic and cinematographic films prepared for 
exhibition purposes, CDs, DVDs, CD-ROMs, digital 
video discs, cassettes, video cassettes, records, 
downloadable and streamable audio and/or video 
recordings, downloadable and streamable ringtones, 
music, sound recordings, MP3s, graphics, games 
and video images, screen savers, computer software 
and programs, downloadable computer software, 
computer games programs, computer application 
software, application for mobile communication 
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devices, downloadable electronic publications, 
downloadable and streamable podcasts in relation to 
entertainment and sport, radios, televisions, electrical 
and electronic apparatus for use in the reception of 
satellite, terrestrial or cable broadcasts, video 
recorders, tape recorders, cassette players, record 
players, juke boxes, CD players, CD-ROM players, 
DVD players, DVD recorders, digital audio players, 
MP3 players, MP3 readers, audio and/or video file 
recorders and/or players, magnetic tapes for 
recording and reproducing sound or vision, electronic 
storage media, memory cards, storage cases and 
boxes for electronic storage media, CDs, DVDs and 
disks, home video game machines and amusement 
apparatus for use with television receivers, games for 
video game machines, peripheral devices for use 
with home video game machines, cameras, video 
cameras, cases for photographic apparatus and 
instruments, digital photo frames, anti-dazzle shades, 
glasses and visors, binoculars, magnifying glasses, 
goggles, eye glasses, spectacles and sunglasses 
and cases, chains, straps, cords and frames therefor, 
contact lenses and containers therefor, optical goods, 
holograms, compasses and barometers, bells, 
electronic, magnetic, and optical identity cards, 
payment cards, credit cards, charge cards, debit 
cards and smart cards, telephone cards, magnets, 
electric signs, illuminated signs, neon signs, cash 
registers, ticket dispensers, vehicle breakdown 
warning apparatus, articles of protective clothing (to 
prevent injury), apparatus and equipment for lighting, 
heating, cooling, drying, steam generating, sterilizing, 
air-conditioning, air freshening, air purifying, water 
purifying, cooking and refrigerating and parts and 
fittings therefor, lighting installations, lamps, table 
lamps, lampshades and lampshade holders, 
luminaires, light diffusers, electric Christmas tree 
lights, torches, vehicles and parts and fittings 
therefor, apparatus for locomotion by land, air or 
water, motor land vehicles, cycles, bells for cycles, 
carriers for cycles, scooters, golf bag trolleys, golf 
carts, sledges, prams, pushchairs, baby strollers, 
buggies, car seats for babies or children, roof racks 
for vehicles, roof boxes for vehicles, roof cases for 
vehicles, roof bars for vehicles, seat covers for 
vehicles, upholstery for vehicles, cushions adapted 
for use in vehicles, shaped covers for vehicles, visors 
(strips) for vehicle screens, alarms for vehicles, tyres, 
pumps for inflating tyres, hubcaps for wheels, 
wheeled carriers, wheelbarrows, wheelchairs, 
precious metals and their alloys, jewellery, costume 
jewellery, imitation jewellery, precious and semi-
precious stones, horological and chronometric 
instruments, watches and clocks, rings, earrings, 
bracelets, brooches, necklaces, chains, jewellery 
charms, pendants, lapel pins, tie pins, tie clips, 
cufflinks, key rings and key chains, badges of 
precious metal or coated therewith, models, medals 
and medallions, coins, paper, cardboard, printed 
matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, paint brushes, office 
requisites, instructional and teaching material, plastic 
materials for packaging, newspapers, magazines and 
periodical publications, printed publicity and 
promotional material, printed programmes, books, 
booklets, brochures, leaflets, newsletters, comic 
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books, diaries, personal organisers, address books, 
albums, photograph albums, autograph books, 
autographs and autographed paper items, scrap 
books, catalogues, manuals, files and folders, 
binders, programme binders, poster magazines, 
calendars, pads of paper, note pads and note books, 
writing pads, drawing pads, jotters, envelopes, labels, 
book markers, bookends, paperweights, posters, 
trading cards, collectors' cards, stickers, transfers, 
decalcomanias, stencils, maps, charts, wall charts, 
height charts, tickets, timetables, printed forms, 
certificates, menus, gift vouchers, philatelic stamps, 
printed patterns, paper flags and pennants, paper 
banners, signs and advertisement boards, cards, 
greeting cards, birthday cards, postcards, gift wrap 
and packaging paper, gift tags, gift bags, carrier 
bags, packaging bags, letter trays, letter openers, 
adhesive tapes and dispensers, blackboards, chalk, 
writing instruments, drawing instruments, pens, 
pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, cases and 
boxes for pens and pencils, pen and pencil holders, 
ink, ink pads, rubber stamps, paint boxes, prints and 
pictures, art prints, graphic prints, representations 
and reproductions, lithographs, engravings and 
etchings, portraits, paper towels, paper 
handkerchiefs, toilet paper, beer mats, coasters, 
place mats, paper table cloths and napkins, money 
clips, leather and imitations of leather, trunks and 
travelling bags, cases, suitcases, articles of luggage, 
garment bags for travel, brief cases, bags, sports 
bags, athletic bags, gym bags, boot bags, back 
packs, holdalls, rucksacks, duffel bags, beach bags, 
school bags and satchels, handbags, shoulder bags, 
tote bags, shopping bags, toilet bags, wallets, 
purses, coin purses, card holders, credit card cases 
and holders, ID card holders, key cases, shoulder 
straps, umbrellas, parasols and walking sticks, 
umbrella covers, shooting sticks, collars, covers, 
leads and leashes for animals, furniture, mirrors, 
picture frames, scale models, model stadia, name 
plates, house numbers, curtain tie backs, cushions 
and pillows, sleeping bags, bean bags, airbeds, coat 
hangers, clothes hooks, hat and coat stands, key 
boards for hanging keys, photograph frames, 
magazine racks, book shelves, stacking trays, beds 
and bedroom furniture, headboards being furniture, 
cupboards, sofas and settees, tables, chairs, deck 
chairs, stools, seats for indoor and outdoor use, 
seating for use in stadia, display stands and boards, 
signboards, placards, bins, containers, casks, chests, 
cases and boxes, cots and cradles, playpens, non-
metallic locks, plastic key cards (not encoded), 
holders for pennants, non-electric fans for personal 
use, knife handles, plugs and stoppers, closures for 
containers, bottle caps and casings, corks for bottles, 
drinking straws, plastic decorations for foodstuffs, 
beds for animals, dog kennels, household or kitchen 
utensils and containers, combs and sponges, 
brushes, articles for cleaning purposes, glassware, 
porcelain, pottery and earthenware, chinaware, 
cookware, tableware, crockery, plates, 
commemorative plates, saucers, dishes, bowls, pots, 
jugs, egg cups, tea pots, tea caddies, coffee pots, 
cooking pots, cookery moulds, bread and cutting 
boards, storage jars, spice jars, rolling pins, drinking 
vessels, cups, mugs, drinking glasses, tankards, 
bottles, drinking bottles, bottle openers, corkscrews, 
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decanters, drinking flasks, vacuum flasks, bottle 
covers, non-electric coolers for food and drinks, ice 
cube moulds, bottle buckets, glass stoppers, cocktail 
shakers, juice squeezers, strainers, siphons for 
carbonated water, stands for bottles, menu card 
holders, name card holders, napkin holders, cutlery 
holders, condiment holders, salt cellars, toothpick 
holders and toothpicks, butter dishes, serving trays, 
fitted picnic baskets, picnic ware, decorative objects 
made of glass, ceramic, china, earthenware or 
porcelain, enamelled glass, vases, perfume bottles, 
perfume sprayers, candlesticks, money boxes and 
piggy banks, toothbrushes, holders for toothbrushes, 
soap boxes and holders, shaving brushes and 
shaving brush holders, fitted vanity cases, cosmetic 
powder compacts, household gloves, cleaning cloths, 
ironing boards, shaped ironing board covers, clothes 
drying racks, shoe horns, shoe brushes and shoe 
trees, refuse bins, litter bins, flower pots, watering 
cans, baskets for domestic use, cages for household 
pets, storage boxes for household use, textiles, bed 
and table covers, textile piece goods, textiles for 
making articles of clothing, household textile articles, 
curtains, textile wall hangings, covers for cushions, 
towels, bath linen, bath towels, mats and flannels, 
beach towels, bed linen, sheets and pillow cases, 
duvet covers, blankets, lap rugs, table linen, table 
cloths, table mats, napkins, tea towels, bar towels, 
flags and pennants, banners, clothing, footwear, 
headgear, sports clothing, leisurewear, football shirts, 
football shorts, football socks, replica kits, replica 
shirts, replica shorts, replica socks, training clothing, 
tracksuits, training pants, waterproof clothing, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, coats, fleeces, 
shirts, t-shirts, polo shirts, vests, singlets, blouses, 
knitwear, jerseys, jumpers, pullovers, sweaters, 
hooded tops, cardigans, waistcoats, suits, trousers, 
jeans, pants, shorts, leggings, skirts, ties, cravats, 
underwear, boxer shorts, briefs, thongs, lingerie, 
nightwear, pyjamas, night shirts, dressing gowns, 
bathrobes, beach clothes, swimwear, swim suits, 
bathing trunks, bathing caps, socks, gloves, mittens, 
scarves, ear muffs, wristbands, belts, braces, aprons, 
clothes linings, shoes, boots, sandals, slippers, 
sports shoes, training shoes, football boots and 
shoes, studs for football boots, hats, caps, visors, 
headbands, articles of clothing, footwear and 
headgear for babies and children, bodysuits, romper 
suits, sleep suits, bibs, baby boots, badges for wear, 
ornamental novelty badges, badges of textile 
materials, embroidered badges, belt clasps, 
brooches and buckles, embroidery, haberdashery, 
sewing thimbles, hat ornaments, patches, ribbons 
and braid, hair ornaments, hair fasteners, hair bands, 
hair pins, hair grips, hair clips, hair slides, hair nets, 
buttons, rosettes, shoe ornaments, clothing and shoe 
fasteners, shoe laces, cords, numerals or letters for 
marking textile articles, competitors' numbers, 
expanding bands for holding sleeves, tea cosies, 
reins for guiding children, artificial flowers, lanyards 
for wear, carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
and other materials for covering existing floors, wall 
hangings, wallpaper, games and playthings and parts 
and fittings therefor, toys and parts and fittings 
therefor, gymnastic and sporting articles and parts 
and fittings therefor, decorations for Christmas trees, 
apparatus for use in sports and parts and fittings 
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therefor, balls for sport, playing balls, footballs, goal 
posts, miniature footballs, miniature replica football 
kits, sponge hands in the nature of novelties, rattles, 
gloves for games, shin guards, knee guards, elbow 
guards, bags adapted for carrying sporting articles, 
articles for playing golf, golf balls, golf tees, golf ball 
markers, golf bags, golf club covers, golf gloves, 
articles for playing darts, darts, sporting articles for 
use in playing snooker, snooker tables, pool tables, 
skis, surf boards, skateboards, snowboards, sleighs, 
sledges, slides, roller skates, in-line skates, rackets, 
exercise apparatus, tables for indoor football, fishing 
tackle, dice, dominoes, marbles, dolls, action figure 
toys, soft toys, teddy bears, puppets, bathtub toys, 
inflatable toys, ride-on toys, toy vehicles, flying discs, 
electronic hand held game units, board games, card 
games, playing cards, jigsaw puzzles, models in kit 
form, Christmas crackers, confetti, balloons, party 
novelties, party novelty hats, conjuring apparatus, 
costume masks, costumes being children's 
playthings, kites, skittles, meat, fish, poultry and 
game, meat extracts, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jellies, jams, fruit sauces, eggs, 
milk and milk products, edible oils and fats, meat 
products, cooked meats, sausages, burgers, kebabs, 
fish products, seafoods, edible shellfish and shellfish 
products, poultry products, game products, fruit 
products, fruit salads, frosted fruits, vegetable 
products, fruit and vegetable chips and crisps, potato 
products, potato chips, potato crisps, edible nuts, 
processed peanuts, raisins, dairy products, cheese, 
milk drinks, flavoured milk drinks, milkshakes, 
yoghurt and fromage frais, cream, butter, margarine, 
cocoa butter, peanut butter, snack foods, prepared 
meals, soups and preparations for making soups, 
pickles, preparations made from soya, coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, 
baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, ice, bakery products, pies, 
pasties, sausage rolls, sandwiches, bread rolls, hot 
dogs, toasted sandwiches, cakes, flans, tarts, 
biscuits, cookies, pastry products, puddings, 
desserts, pancakes, waffles, ice cream and ice 
cream products, sorbets, frozen confections, ice 
lollies, edible candy, mints, non-medicated chewing 
gum, candy rock, chocolate, chocolate beverages, 
chocolate products, liquorice, lozenges, confectionery 
for decorating Christmas trees, edible cake 
decorations, popcorn, pizzas, pasta and pasta 
products, breakfast cereals, rusks, cooking sauces, 
non-alcoholic drinks, drinking water, mineral and 
aerated water, fruit and drinks and fruit juices, 
isotonic drinks, carbonated beverages, lemonades, 
cola drinks, soda water, ginger beer, beers, lagers, 
ale, porter and stout, syrups and other preparations 
for making beverages, alcoholic beverages, wines, 
spirits, distilled beverages, liqueurs, whisky, cider, 
perry and champagne; information, advisory and 
consultancy services in relation to all of the aforesaid.
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Class: 41 סוג: 41

Sporting services; organisation of sporting events; 
provision of entertainment, training, recreational, 
sporting and cultural activities and facilities; 
instruction and educational services; football 
academy services; football coaching, football schools 
and schooling; arranging and conducting of 
education and training in relation to football; 
arranging, conducting and provision of football 
instructional courses; football entertainment services; 
entertainment in the nature of football games; 
physical education; fitness training services; 
physiotherapy training; education and training in 
relation to sports medicine; sport and holiday camp 
services (in the nature of entertainment); rental of 
sporting equipment; practical training and 
demonstrations; arranging, organising and 
conducting of conferences, conventions, seminars, 
events and exhibitions; arranging, organising and 
conducting of games, contests and competitions; 
organising community sporting and cultural events; 
hospitality services (entertainment); operating 
lotteries; gaming services; arranging, organising and 
conducting of award ceremonies; provision of 
museum facilities; provision and management of 
stadium facilities and services; rental of stadium 
facilities; presentation of live performances; sports 
club services; health club services; provision of 
health club, fitness club and gymnasium facilities; 
provision of sports information services; provision of 
information relating to football; sporting information 
services, namely scouting of players; sporting 
services, namely provision and management of 
sports kit; fan club services in the nature of 
entertainment; fan club membership scheme 
services; box office services; booking and ticketing 
services for sports, entertainment, cultural and 
educational events; entertainment, training, 
recreational, and sporting information services 
provided via the Internet and other communications 
networks; education and entertainment services 
provided by means of radio, television, telephony, the 
Internet and online databases; provision of 
cinematographic and video entertainment; 
entertainment and educational services featuring 
electronic media, multimedia content, audio and 
video content, movies, pictures, photographs, 
graphics, images, text and related information 
provided via the Internet and other communications 
networks; film production; production of video 
recordings, sound recordings, DVDs, CDs, CD-
ROMs, video and audio tapes; production and 
distribution of television and radio programmes; 
production of sporting events for television and radio; 
publication of magazines, books, texts and printed 
matter; publishing by electronic means; providing 
online electronic publications (not downloadable); 
provision of television programmes, radio 
programmes, films, audio and/or visual material and 
games online (not downloadable); publication of 
news online; information relating to sport and 
entertainment provided online from a computer 
database or the Internet; information, advisory and 
consultancy services in relation to all of the aforesaid.
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Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: City Football Group Limited

Address: Etihad Stadium, Etihad Campus, Manchester 
M11 3FF, United Kingdom

(Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל
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Trade Mark No. 270123 מספר סימן

Application Date 24/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1224508 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes in the field of 
packaging; packaging of paper and cardboard; 
cartons or boxes of cardboard used for solid or liquid 
foodstuffs; bags and small bags (envelopes, 
pouches) of paper or plastic for packaging; packaging 
boxes made o f cardboard

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); ciders; digesters 
(liqueurs and spirits); wines; spirits.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, business management, business 
administration, office functions; in the field of retail of 
alcoholic and non-alcoholic beverages, restaurant 
and food industries; dissemination of advertising 
material (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples); presentation of goods on all 
communication media, for retail purposes; business 
management and organization consultancy; 
computerized file management; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
online advertising on a computer network; rental of 
advertising time on all communication media; 
publication of advertising texts; rental of advertising 
space; dissemination of advertisements; public 
relations; demonstration of products; wholesale, retail 
and online sale services on the Internet for alcoholic 
beverages; commercial management of a distribution 
network. 
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour Black. as shown in 
the mark.

 Owners

Name: BIBO VINO

Address: 27, rue Duret, F-75116 Paris, France

(FRANCE Société à responsabilité limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 270129 מספר סימן

Application Date 05/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1224659 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Database management.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and industrial research and development in 
the fields of genomics, genetics, human, animal or 
vegetable biology, bioinformatics, biotechnology, 
bacteriology, virology, parasitology, zoology, botany, 
agronomy, plant and animal breeding, the agro-
industry, the environment, health, pharmaceuticals, 
epidemiology, cosmetics, paleology, and forensic 
science; engineering; development of industrial 
processes; industrial process automation services 
(services of engineers); laboratory research services, 
research and analyses; programming for computers; 
design and development of databases; technical data 
analysis; all these services relating to genomics, 
genetics, human, animal or vegetable biology, 
bioinformatics, biotechnology, bacteriology, virology, 
parasitology, zoology, botany, agronomy, breeding, 
the agro-industry, the environment, health, 
pharmacy, epidemiology, cosmetics, paleology, 
forensic science".

Class: 44 סוג: 44

Genetic or genomic testing for detecting risks, 
diagnosing illness or selecting treatment in humans, 
animals or plants;  genetic or genomic testing of 
samples from air, water, earth, surfaces of physical 
media, crime scenes, raw materials or processed, 
agri-food products, or pharmaceutical, 
biotechnological cosmetic products for the   purposes 
of detecting and identifying biological traces of 
humans, animals, plants, bacteria, viruses, or 
parasites for medical, diagnostic or treatment 
purposes.

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

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

France, 17/01/2014, No. 14/4061182 צרפת, 17/01/2014, מספר 14/4061182

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44
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 Owners

Name: HYBRIGENICS SA

Address: 3/5 Impasse Reille, F-75014 PARIS, France

(FRANCE Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 27631/07/2016



Trade Mark No. 270141 מספר סימן

Application Date 10/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1224832 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Spectrogon AB

Address: P.O. Box 7071, SE-187 12 Täby, Sweden

(Sweden Aktiebolag)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical filters and coatings for optical and electro-
optical instruments, optical gratings and other optical 
components and optical systems, optical and electro-
optical analysis instruments, optical gratings and 
other optical components and optical systems, for 
industrial and military purposes.

Class: 10 סוג: 10

Optical components for medical purposes.

Class: 40 סוג: 40

Processing and treatment of materials and objects, 
namely thin-film coating of active parts of optical and 
electro-optical analysis instruments.

כ"ה תמוז תשע"ו - 27731/07/2016



Trade Mark No. 270146 מספר סימן

Application Date 06/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1224882 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Kanyon Ofis Buyukdere Cad.,,No: 185 Levent, 
Istanbul, Turkey

(Turkey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Wet wipes, tissues impregnated with cosmetic 
lotions; cotton sticks for cosmetic purposes.

Class: 16 סוג: 16

Table napkins of paper, handkerchiefs of paper, toilet 
paper, towels of paper, face towels of paper, bibs of 
paper, table cloths of paper, table mats of paper, 
party ornaments made of paper.

כ"ה תמוז תשע"ו - 27831/07/2016



Trade Mark No. 270173 מספר סימן

Application Date 05/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1181618 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.

Address: No. 2258 Chengbei Rd., Jiading Industrial Zone, 
Shanghai, People's Republic of China

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: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely  
radiological apparatus for medical purposes; 
diagnostic apparatus for medical purposes; 
radiotherapy apparatus; roentgen apparatus for 
medical purposes; apparatus and installations for the 
production of X-rays, for medical purposes; isotope 
facility and instrument for diagnosis and treatment ; 
beds, specially made for medical purposes.

כ"ה תמוז תשע"ו - 27931/07/2016



AGILOX

Trade Mark No. 270213 מספר סימן

Application Date 27/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ADAMA AGAN LTD. שם: אדמה אגן בע"מ

Address: Northern Industrial Zone, P.O.B. 262, Ashdod, 
77102, Israel

כתובת : אזור תעשייה צפוני, ת.ד. 262, אשדוד, 77102, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adama Agriculture Solutions Ltd.

Address: c/o Anat Haber, Adv., Intellectual Property 
Dept., P.O.B. 298, , Airport City, 7019900, Israel

שם: קבוצת אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ

כתובת : לידי עו"ד ענת הבר, המחלקה לקניין רוחני, ת.ד. 298, 
קרית שדה התעופה, 7019900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides including insecticides, fungicides and 
herbicides.

קוטלי מזיקים הכוללים קוטלי חרקים, קוטלי פטריות, וקטלי 
עשבים.   

כ"ה תמוז תשע"ו - 28031/07/2016



ECOPIX

Trade Mark No. 270235 מספר סימן

Application Date 03/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qualcomm Incorporated

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

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware for managing 
display-related power utilization in mobile devices; all 
included in class 9

חומרת ותוכנת מחשב לניהול תצוגה הקשורה לניהול חשמל 
במכשירים ניידים; הנכללים כולם בסוג 9                               

                                      

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

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

U.S.A., 27/06/2014, No. 86/323175 ארה"ב, 27/06/2014, מספר 86/323175

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 28131/07/2016



HACKADAY

Trade Mark No. 270256 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Supply Frame, Inc.

Address: 51 West Dayton Street, Suite 300, Pasadena, 
91105, California, U.S.A.

California Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing an on-line forum for exchange of 
information in the fields of engineering, electronics, 
computer hardware and computer software ; all 
included in class 38

הספקת פורומים מקוונים להחלפת מידע בתחומים של הנדסה, 
אלקטרוניקה, חומרת מחשבים ותוכנת מחשבים; הנכללים כולם 
בסוג 38                                                                         

                                

Class: 41 סוג: 41

On-line journals, namely, blogs featuring information 
in the fields of engineering, electronics, computer 
hardware and computer software; all included in 
class 41

כתבי עת מקוונים, דהיינו, בלוגים המאופיינים במידע בתחומים 
של הנדסה, אלקטרוניקה, חומרת מחשבים ותוכנת מחשבים; 
הנכללים כולם בסוג 41                                                     

                  

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

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

U.S.A., 04/06/2014, No. 86303847 ארה"ב, 04/06/2014, מספר 86303847

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

כ"ה תמוז תשע"ו - 28231/07/2016



Trade Mark No. 270294 מספר סימן

Application Date 07/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1225157 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals containing reduced sodium salt: preparations 
made from cereals containing reduced sodium salt; 
bread, pastry and confectionery containing reduced 
sodium salt; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice; sandwiches; cereal, rice, and/or wheat 
based foods, packaged or prepared meals or savoury 
snacks consisting primarily of pasta, noodles, rice, 
bread or crackers; prepared meals consisting 
primarily of pasta or rice; pizzas, pies and pasta 
dishes; cereal, rice, pasta and/or wheat based 
convenience food and savoury snacks containing 
reduced sodium salt; prepared meals consisting 
primarily of rice, pizzas, pies, and pasta dishes 
containing reduced sodium salt; processed grains, 
starches and goods made thereof, baking 
preparations containing reduced sodium salt; 
flavourings for food; seasonings for food; | salt; 
reduced sodium salt; mixtures of potassium chloride 
and sodium chloride for flavouring and preserving 
foodstuffs; cooking salt; salt and brine for preserving 
foodstuffs; salt for pickling foodstuffs; salt 
preservatives for animal feeds; sea salt and rock salt 
for cooking; flavoured salt for food; spiced salt; table 
salt; food dressings;  extract of cocoa and coffee 
produced as flavours in foodstuffs; preservatives for 
foods (salt), synthetic thickeners for foods, natural 
sweeteners

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/10/2013, No. 012200622 האיחוד האירופי, 07/10/2013, מספר 012200622

Class: 30 סוג: 30

כ"ה תמוז תשע"ו - 28331/07/2016



 Owners

Name: Klinge Foods Limited

Address: 1 Bessemer Drive, Kelvin Industrial Estate, East 
Kilbride G75 0QX, United Kingdom

(UK UK Company)

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 28431/07/2016



Trade Mark No. 270296 מספר סימן

Application Date 25/04/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1225196 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrical household and kitchen machines and 
apparatus (included in this class), namely electrical 
kitchen machines and apparatus including 
grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit 
pressing machines, de-juicers, juice centrifuges, 
grinding machines, cutting devices, electrically 
powered tools, tin openers, knife sharpening devices 
and appliances and devices for making beverages 
and/or food, pumps for dispensing chilled beverages 
for use in combination with devices for chilling 
beverages; electric vending machines for beverages 
or foods, automatic vending machines; electrical 
apparatus for sealing plastics (packaging); electrical 
waste disposers, namely waste grinders and waste 
compacting machines; dishwashers; electric 
machines and devices for cleaning laundry and 
clothing (included in this class), including washing 
machines, spin dryers; ironing presses, ironing 
machines, included in this class; electric household 
cleaning equipment, including electric window 
cleaning equipment, electric shoe polishers and 
vacuum cleaners, wet and dry vacuuming apparatus; 
parts for all the aforesaid goods included in this 
class, in particular flexible tubes, pipes, dust filters, 
dust filter bags, all for vacuum cleaners.

כ"ה תמוז תשע"ו - 28531/07/2016



Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, steam generating and cooking 
namely stoves, baking, roasting, grilling, toasting, 
defrosting and heating devices, water heaters, 
immersion heaters, slow cookers, microwave ovens, 
waffle irons (electric), egg- boilers, deep fat fryers 
(electric); electrical tea and coffee makers, espresso 
coffee machines, automatic coffee machines 
(included in this class); refrigerating apparatus, in 
particular refrigerators, chest freezers, refrigerated 
cabinets, beverage-cooling apparatus, fridge-
freezers, freezers, ice machines and apparatus; 
drying apparatus, in particular including tumble 
dryers, laundry drying machines, hand dryers, hair 
dryers; infrared lamps (other than for medical use); 
heating pads (not for medical purposes), electric 
blankets (not for medical purposes); ventilating 
apparatus, in particular fans, extractor hood filters, 
extractor hood equipment and covers for extractor 
hoods, air-conditioning apparatus and devices for 
improving air quality, air humidifiers, air deodorisers, 
fragrance dispensing apparatus (not for personal 
use); air purifying apparatus, apparatus for water 
supply and sanitary purposes, in particular including 
fittings for steam generating, ventilating and water 
supply installations; water heaters, storage water 
heaters and instantaneous water heaters; kitchen 
sinks; heat pumps; parts for all the aforesaid goods, 
included in this class; taps for dispensing cooled 
beverages for use in combination with appliances for 
cooling beverages.

Class: 21 סוג: 21

Small hand-operated devices for household and 
kitchen use; household or kitchen containers; ironing 
boards, ironing board covers, adapted wall holders 
for ironing tables, flat-iron stands; accessories for 
ironing boards, namely arm boards, mount and 
ironing board facings; brushes, toothbrushes and 
electric toothbrushes; electric hair care apparatus, 
namely brushes; parts and fittings for all the 
aforesaid goods, all 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)

Germany, 06/12/2013, No. 30 2013 062 281.2/07 גרמניה, 06/12/2013, מספר 281.2/07 062 2013 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

כ"ה תמוז תשע"ו - 28631/07/2016



 Owners

Name: BSH Hausgeräte GmbH

Address: Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 28731/07/2016



Trade Mark No. 270310 מספר סימן

Application Date 20/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1225312 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, boxes, signboards, containers, 
cartoons and advertising signs; print products, 
namely, magazines, books, pamphlets, and leaflets 
all in the field of travel and travel accommodations; 
bookbinding materials; photographs; writing 
materials, namely, pencils, pens and markers; writing 
materials for household purposes, namely, paper, 
pencils, pens and markers; materials for artists, 
namely, paint brushes, pens, pastels and canvas; 
office supplies not including furniture, namely, 
binders, elastic bands, stationery, and staplers; 
education supplies, namely, writing
instruments, pens, pencils, mechanical pencils, 
erasers, markers, crayons, highlighters, folders, 
notebooks, paper, paper clips, pencil sharpeners, 
writing grips, and book marks; packaging made of 
plastic not included in other classes, namely, plastic 
bags; printed letters and print machines, namely,
label printing machines

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; transport 
of persons; airline services, namely transport of 
persons and freight by air; booking of seats for travel; 
booking of hire cars; travel arrangement; online 
reservation and booking in the field of tourism and 
business travel (online travel agencies), included in 
this class.

Class: 43 סוג: 43

Providing temporary accommodation and catering for 
guests; travel agency services, namely, providing the 
arrangement of temporary accommodation and 
catering of guests; reservation of hotel rooms for 
travelers.

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

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

Switzerland, 21/02/2014, No. 013151931 שוויץ, 21/02/2014, מספר 013151931

Class: 16 סוג: 16

כ"ה תמוז תשע"ו - 28831/07/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Address: Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin, 
Germany

(Germany Kommanditgesellschaft)

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: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43

כ"ה תמוז תשע"ו - 28931/07/2016



Trade Mark No. 270352 מספר סימן

Application Date 12/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1225751 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Unpackaged frozen yoghurts and ice-creams; coffee, 
tea and artificial coffee; pastry and confectionery; all 
aforementioned goods to be sold in parlours for 
immediate consumption or take-away.

Class: 35 סוג: 35

Business management analysis or business 
consultancy, namely, business management advisory 
services relating to franchising; retail services and 
wholesale services for foods and beverages; retail 
services and wholesale services for confectionery, 
bread and buns; retail services and wholesale 
services for rice and cereals; retail services and 
wholesale services for milk; retail services and 
wholesale services for ice-creams; retail services and 
wholesale services for frozen yogurts; retail services 
and wholesale services for dairy products; retail 
services and wholesale services for carbonated 
drinks (refreshing beverages) and non-alcoholic fruit 
juice beverages; retail services and wholesale 
services for tea, coffee and cocoa; retail services and 
wholesale services for processed food; marketing 
research or analysis; providing information 
concerning commercial sales; import-export 
agencies.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink.

כ"ה תמוז תשע"ו - 29031/07/2016



 Owners

Name: YOWORLD S.A.

Address: 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 
Luxembourg, Luxembourg

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Address: Menachem Plaut 8, P.O.B. 94, Rehovot, 
7610002, Israel

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 7610002, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 29131/07/2016



Trade Mark No. 270399 מספר סימן

Application Date 08/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1226157 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated preparations for skin care, namely 
creams, lotions and gels; non-medicated 
preparations for topical application for the relief of 
minor skin irritations; cosmetic creams for the skin; 
cosmetic creams for skin care; nourishing cosmetic 
creams; moisturizing cosmetic creams; moisturizing 
products for the skin; non-medicated preparations for 
cleaning ears and earwax; non-medicated cleansers, 
namely ear cleaners; non-medicated preparations for 
the treatment of ear disorders.

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for medical use; preparations 
for the relief of nasal congestion, dryness and 
irritations; medicated creams for the treatment of skin 
disorders; medicated moisturizers; gels, creams and 
solutions for dermatological use; dermatological 
preparations in the form of creams, lotions and gels 
for the treatment of skin irritations; nasal solutions for 
the prevention of flu and colds; ear drops; 
preparations for cleaning ears and the removal of 
eanvax; pharmaceutical preparations for the 
treatment of ear disorders

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus, namely, ear cleaning devices in 
the form of pressurized sprays with interchangeable 
nozzles, filled with liquid for cleaning ears; medical 
apparatus and instruments to relieve the 
accumulation of earwax; ear irrigation containers; 
nasal suction devices; nasal aspirators; medical 
apparatus and instruments for the relief of nasal 
congestion, dryness and irritation, Neti pots for nasal 
cleaning; containers for nasal irrigation.

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

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

France, 15/04/2014, No. 14 4 084 367 צרפת, 15/04/2014, מספר 367 084 4 14

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

כ"ה תמוז תשע"ו - 29231/07/2016



 Owners

Name: Sofibel

Address: 110-114, rue Victor Hugo, F-92300 Levallois-
Perret, France

(France Société par actions simplifiée)

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"ה תמוז תשע"ו - 29331/07/2016



Trade Mark No. 270411 מספר סימן

Application Date 19/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1003960 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, medicinal, preparations and 
substances all for aiding relaxation, promoting sleep 
and in the treatment of emotional and psychological 
disorders and all being derived from plants and 
flowers; veterinary, homeopathic, allopathic, 
remedial, dietetic and sanitary preparations and 
substances; vitamins; food supplements; mineral 
supplements; medicated drinks and foodstuffs; 
disinfectants; antiseptics; dressings and materials for 
dressings; plasters and bandages; diagnostic 
preparations for medical purposes; flower-based 
remedies and flower extracts for aiding relaxation, 
promoting sleep and in the treatment of emotional 
and psychological disorders; preparations and 
substances derived from plants and flowers for use in 
the treatment of emotional and psychological 
disorders and conditions; preparations for medicinal 
and remedial purposes being derived from plants and 
flowers; preparations and substances for treating 
insomnia and sleep disorders.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, instant coffee and tea, fortified coffee 
and tea, ground coffee; leaf tea; tea and coffee in 
liquid, concentrated and in preserved form; artificial 
coffee and tea; tisanes; herbal beverages and 
infusions; non-medicated infusions; aromatic 
preparations for making tisanes and non-medicated 
infusions; ingredients, flavourings and additives for 
beverages; dried and preserved herbs; cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, flour and preparations made from 
cereals; bread and pastry; pasta and noodles; 
chocolate; chewing gum, confectionery, pastries; 
ices; honey, treacle; yeast; baking powders; salt, 
mustard, vinegar, sauces and spices; ice and ices; 
desserts; foods and beverages prepared from the 
aforesaid goods not included in other classes.

כ"ה תמוז תשע"ו - 29431/07/2016



 Owners

Name: Bach Flower Remedies Limited

Address: Nelsons House, 83 Parkside, Wimbledon, 
London SW19 5LP, United Kingdom

(A company incorporated in the UK)

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 29531/07/2016



Trade Mark No. 270477 מספר סימן

Application Date 08/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SUPER-PHARM (ISRAEL) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building, 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם,  רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services for pharmaceuticals, medical 
and para-medical preparations and apparatus, 
vitamins, food additives, insecticides, cosmetics, 
toiletries, personal care products, household 
products, paper products, packaging materials, 
fragrance products, products for babies and for baby 
care, eyeglasses, contact lenses, fashion 
accessories, hair accessories, toys, books, food 
beverages, manicure and pedicure equipment, 
apparatus for hair removal, apparatus for hair styling, 
clothing and underwear, telephones and cellular 
phones and accessories therefor, photography 
equipment and photo development, batteries, audio 
and video and multimedia data carriers, watches and 
clocks, umbrellas.

שירותי חנות קמעונאיים לתכשירים רוקחים, תכשירים ואביזרים 
רפואיים ופארא-רפואיים, ויטמינים, תוספי תזונה, קוטלי חרקים, 
קוסמטיקה, תמרוקים, מוצרים לטיפוח אישי, מוצרים למשק 

הבית, מוצרי נייר, חומרי אריזה, מוצרי ניחוח, מוצרים לתינוקות 
ולטיפוח תינוקות, משקפיים, עדשות מגע, אביזרי אופנה, 

אביזרי שיער, צעצועים, ספרים, מזון ומשקאות, ציוד למניקור 
פדיקור, מכשירים להסרת שיער, מכשירים לעיצוב שיער, ביגוד 
וביגוד תחתון, טלפונים וטלפונים סלולאריים, ואביזרים עבורם, 
ציוד צילום ופיתוח תמונות, בטריות, נשאי נתוני אודיו וידאו 

ומולטימדיה, שעוני יד ושעונים, מטריות.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 29631/07/2016



Trade Mark No. 270478 מספר סימן

Application Date 08/12/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colors blue, gold and white, 
as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, זהב ולבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: SUPER-PHARM (ISRAEL) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building, 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם,  רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail store services for pharmaceuticals, medical 
and para-medical preparations and apparatus, 
vitamins, food additives, insecticides, cosmetics, 
toiletries, personal care products, household 
products, paper products, packaging materials, 
fragrance products, products for babies and for baby 
care, eyeglasses, contact lenses, fashion 
accessories, hair accessories, toys, books, food 
beverages, manicure and pedicure equipment, 
apparatus for hair removal, apparatus for hair styling, 
clothing and underwear, telephones and cellular 
phones and accessories therefor, photography 
equipment and photo development, batteries, audio 
and video and multimedia data carriers, watches and 
clocks, umbrellas.

שירותי חנות קמעונאיים לתכשירים רוקחים, תכשירים ואביזרים 
רפואיים ופארא-רפואיים, ויטמינים, תוספי תזונה, קוטלי חרקים, 
קוסמטיקה, תמרוקים, מוצרים לטיפוח אישי, מוצרים למשק 

הבית, מוצרי נייר, חומרי אריזה, מוצרי ניחוח, מוצרים לתינוקות 
ולטיפוח תינוקות, משקפיים, עדשות מגע, אביזרי אופנה, 

אביזרי שיער, צעצועים, ספרים, מזון ומשקאות, ציוד למניקור 
פדיקור, מכשירים להסרת שיער, מכשירים לעיצוב שיער, ביגוד 
וביגוד תחתון, טלפונים וטלפונים סלולאריים, ואביזרים עבורם, 
ציוד צילום ופיתוח תמונות, בטריות, נשאי נתוני אודיו וידאו 

ומולטימדיה, שעוני יד ושעונים, מטריות.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 29731/07/2016



DREAMALIZE

Trade Mark No. 270504 מספר סימן

Application Date 08/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Charlotte Avital Zylberg שם: שרלוט אביטל זילברג

Address: Frishman 4, Ra'anana, 43270, Israel כתובת : פרישמן 4, רעננה, 43270, ישראל

Name: Emmanuelle Bar lev שם: עמנואל  בר-לב 

Address: Hayovel  21, Ra'anana, 43401, Israel כתובת : היובל 21, רעננה, 43401, ישראל

Name: Liora Roitman שם: ליאורה רויטמן

Address: Janusz Korchak 4, Ra'anana, 43208, Israel כתובת : יאנוש קורצ'ק 4, רעננה, 43208, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Philippe Zylberg, Adv.

Address: 4 Frishman Street, Ra'anana, 43270, Israel

שם: פיליפ זילברג, עו"ד

כתובת : רחוב פרישמן 4, רעננה, 43270, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Arranging and managing interactive and live games, 
namely, treasure hunt games, trivia contests and 
murder mystery games; organizing games; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
games; party planning; organizing, managing and 
planning of parties on mobile vehicles ; event 
planning services; party and gathering organization 
services; audio- visual production services; all 
included in class 41.

הסדרה וניהול משחקי חיים אינטראקטיביים, כלומר משחקים 
חפשו את המטמון, תחרויות טריוויה ומשחקי תעלומת רצח; 
ארגון משחקים; מתן שימוש זמני של משחקי מחשב שאינה 
להורדה; תכנון מסיבות; ארגון, ניהול ותכנון מסיבות בכלי רכב 
נייד; שירותי תכנון אירועים; שירותי תכנון מסיבות וכנסים; 

שירותי הפקות יצירות אור- קוליות; הנכללים כולם בסוג 41.     
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ה תמוז תשע"ו - 29831/07/2016



Trade Mark No. 270520 מספר סימן

Application Date 10/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk, cream, butter, cheese and other food 
preparations having a base of milk; milk substitutes; 
milk-based beverages; milk-based and cream-based 
desserts; yoghurts; soya milk (milk substitute), soya-
based preparations; edible oils and fats; non-dairy 
creamers.

חלב, שמנת, חמאה, גבינה וחומרי הכנת מזון אחרים אשר להם 
בסיס של חלב; תחליפי חלב; משקאות המבוססים על חלב; 
קינוחים המבוססים על חלב והמבוססים על שמנת; יוגורטים; 
חלב סויה (תחליפי חלב), חומרי הכנה המבוססים על סויה; 

שמנים ושומנים למאכל; מלבינים שאינם חלביים.                    
    

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
extracts of coffee substitutes, preparations and 
beverages based on coffee substitutes; chicory 
(coffee substitute); tea, tea extracts, tea-based 
preparations and beverages; iced tea; malt-based 
preparations for human consumption; cocoa and 
cocoa-based preparations and beverages; chocolate, 
chocolate products, chocolate-based preparations 
and beverages; confectionery, sweets, candies; 
sugar confectionery; sugar; chewing gum; natural 
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, puddings; 
ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices, frozen yoghurts; binding 
agents for making ice cream and/or water ices and/or 
sherbets and/or frozen confections and/or frozen 
cakes and/or soft ices and/or frozen yoghurts; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, 
ready-to-eat cereals; cereal preparations.

קפה, תמציות קפה, חומרי הכנה ומשקאות המבוססים על 
קפה; קפה קר; תחליפי קפה, תמציות של תחליפי קפה, חומרי 
הכנה ומשקאות המבוססים על תחליפי קפה; צ'יקורי (תחליף 
קפה); תה, תמציות תה, חומרי הכנה ומשקאות המבוססים על 
תה; תה קר; חומרי הכנה המבוססים על לתת לתצרוכת בני 
אדם; קקאו וחומרי הכנה ומשקאות המבוססים על קקאו; 

שוקולד, מוצרי שוקולד, חומרי הכנה ומשקאות המבוססים על 
שוקולד; דברי מתיקה, ממתקים, סוכריות; דברי מתיקה מסוכר; 
סוכר; גומי לעיסה; ממתיקים טבעיים; מוצרי מאפייה, לחם, 
שמרים, מאפים; ביסקוויטים; עוגות, עוגיות, וופלים, טופי, 

פודינג; גלידות, גלידות קרח, שרבטים, דברי מתיקה קפואים, 
עוגות קפואות, גלידות רכות, יוגורטים קפואים; סוכנים מקשרים 
להכנת גלידות ו/או גלידות קרח ו/או שרבטים ו/או דברי מתיקה 

קפואים ו/או עוגות קפואות ו/או גלידות רכות ו/או יוגורטים 
קפואים; דגנים לארוחת בוקר, מוזלי, פתיתי תירס, חטיפי 

דגנים, דגנים מוכנים לאכילה; חומרי הכנת דגנים.                  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 29931/07/2016



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים אדום ולבן הנראים בסימן.

The mark is a two-dimensional mark. הסימן הינו סימן דו-מימדי.

 Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 32 סוג: 32

Still water, effervescent water or carbonated water, 
processed water, spring water, mineral water, 
flavored water; fruit-flavored and fruit-based 
beverages, fruit and vegetable juices, nectars, 
lemonades, sodas and other non-alcoholic 
beverages; syrups, extracts and essences and other 
preparations for making non-alcoholic beverages 
(except essential oils); soya-based beverages; malt-
based beverages; isotonic beverages.

מים מזוקקים, מים תוססים או מוגזים, מים מעובדים, מי 
מעיינות, מים מינראליים, מים בטעמים; משקאות בטעמי פירות 
והמבוססים על פירות, מיצי פירות וירקות, נקטרים, לימונדות, 
סודות ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים; סירופים, תמציות 

ומיצויים וחומרי הכנה אחרים להכנת משקאות שאינם 
אלכוהוליים (מלבד שמנים אתריים); משקאות המבוססים על 
סויה; משקאות המבוססים על לתת; משקאות איזוטוניים.         
                                                                                    

                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 30031/07/2016



לדגה

Trade Mark No. 270522 מספר סימן

Application Date 10/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
lymphomas, non-Hodgkins lymphomas, cutaneous T 
cell lymphomas, mycosis fungoides and sézary 
syndrome, pigmentary disorders, autoimmune 
diseases, parapsoriasis diseases, histiocytic 
disorders. 

תכשירים רוקחיים. לטיפול בלימפומות, לימפומה שאינה 
הודג'קינס, לימפומה עורית של תאי טי, מיקוזיס פונגוידס 
ותסמונת סזארי, הפרעות פיגמנט, מחלות אוטואימוניות, 

מחלות פסוריאזיס, הפרעות היסטיוציטריות                           
                                                                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 30131/07/2016



JURASSIC WORLD

Trade Mark No. 270529 מספר סימן

Application Date 11/12/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and cosmetic preparations; fragrances 
and perfumery; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated hair care preparations; 
non-medicated hair styling preparations; non-
medicated nail care preparations; non-medicated 
bath preparations; non-medicated sun care 
preparations; non-medicated lip care preparations; 
deodorants for personal use; anti-perspirants for 
personal use; dentifrices and mouthwashes; pet 
shampoos; pet stain removers.

תמרוקים ותכשירים קוסמטיים; תכשירי בישום ובשמים; 
תכשירים לא רפואיים לטיפוח העור; תכשירים לא רפואיים 

לטיפוח השיער; תכשירים לא רפואיים לעיצוב השיער; תכשירים 
לא רפואיים לטיפוח  הציפורניים; תכשירי אמבט לא רפואיים; 
תכשירים לא רפואיים להגנה מפני השמש; תכשירים לא 
רפואיים לטיפוח השפתיים; דאודורנטים לשימוש אישי; 

תכשירים נוגדי הזעה לשימוש אישי; חומרים לניקוי שיניים ומי 
פה; שמפו לחיות מחמד; חומרים להסרת כתמים של חיות 

מחמד.
                                                                       

Class: 9 סוג: 9

Game software; video games; downloadable 
application software for mobile, portable and 
handheld devices; computer application software for 
mobile, portable and handheld devices; 
downloadable audio, video and audio-visual 
multimedia content; digital media; a series of motion 
picture films; headphones; speakers; earbuds; 
batteries; media players; portable media players; 
computer peripheral equipment; glasses and cases 
therefor; accessories for mobile, portable and 
handheld devices; gift cards; magnets; downloadable 
electronic publications; pre-recorded media, namely, 
digital audio and video tapes, DVDs, CDs, discs and 
MP3 players featuring books, music, movies or other 
entertainment audio-visual programming; blank flash 
drives; downloadable ringtones; interactive computer 
games; computer screensaver software, images, 
videos and music files via a global computer network 
and wireless devices; 3-D glasses; protective 
carrying cases for portable media devices and mobile 
phones

תוכנות משחק; משחקי ווידיאו; תוכנות יישום הניתנות להורדה 
עבור מכשירים ניידים, נישאים ומוחזקים ביד; תוכנות יישום 
למחשב הניתנות להורדה עבור מכשירים ניידים, נישאים 

ומוחזקים ביד; תכני מולטימדיה של אודיו, וידיאו ואודיו-ויזואלי 
הניתנים להורדה; מדיה דיגיטלית; סדרת סרטי קולנוע; אזניות 
ראש; רמקולים; אוזניות; סוללות; נגני מדיה; נגני מדיה נישאים; 

ציוד מחשב היקפי; משקפיים ונרתיקים עבורם; אביזרים 
למכשירים ניידים, נישאים ומוחזקים ביד; כרטיסי מתנה; 
מגנטים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; מדיה 

מוקלטת מראש, דהיינו, קלטות אודיו ווידיאו דיגיטליים; די. וי. 
די., תקליטורים, דיסקים ונגני אם. פי. 3, המכילים ספרים, 
מוזיקה, סרטים או תיכנות בידור אודיו-וויזואלי אחר; כונני 
פלאש ריקים; רינגטונים ניתנים להורדה; משחקי מחשב 
אינטראקטיביים; תוכנות שומרי מסך, דמויות, וידיאו וקבצי 
מוזיקה באמצעות רשת מחשבים גלובאלית ומכשירים 

אלחוטיים;  משקפי תלת-מימד;  נרתיקי מגן לנשיאת מכשירי 
מדיה נישאים וטלפונים ניידים.                                            
                                                                                    
                                                                              

Class: 16 סוג: 16

Paper, paper goods and printed matter; cardboard 
and cardboard goods; school supply kits; paper party 
supplies; stationery; writing instruments; pens, 
pencils, markers; crayons; modeling materials and 
compounds for use by children; arts and crafts paint 
kits; school supplies; office requisites; paper clips; 
drawing rulers; glue; pen and pencil cases; erasers; 
pencil sharpeners; decorative pencil top ornaments; 
writing slates; adhesives for stationery or household 
purposes; rubber stamps; stamp pads; photographs 
and posters

נייר, מוצרים מנייר ודברי דפוס; קרטון ומוצרים מקרטון; ערכות 
ציוד לבית ספר; ציוד מנייר למסיבות; ציוד כתיבה ומשרד; 
מכשירי כתיבה; עטים, עפרונות, מדגישים; צבעים; חמרים 
ותרכובות פיסול לשימוש על ידי ילדים; ערכות צבע לאמנות 
ולמלאכת יד; ציוד לבית הספר; צרכי משרד; אטבי נייר; סרגלי 
שרטוט; דבק; נרתיקים לעטים ולעפרונות; מחקים; מחדדי 

עפרונות; קישוטים דקורטיביים לראשי עפרונות; לוחות כתיבה; 
חמרי הדבקה עבור ציוד כתיבה ומשרד או למטרות משק בית; 
חותמות גומי; כריות לחותמות; צילומים וכרזות.                     
                                                                                    

      

Class: 25 סוג: 25

Clothing; sleepwear; loungewear; swimwear; 
rainwear; footwear; headwear; Halloween costumes.

הלבשה; בגדי שינה; בגדי פנאי; בגדי-ים; הלבשה לגשם; 
הנעלה; כיסוי ראש; תחפושות לליל כל הקדושים.
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Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; action figures and 
accessories therefor; playsets for action figures; 
battery operated action toys; toy pistols, target sets; 
miniature die cast vehicles; toy airplanes and 
helicopters; battery operated remote controlled toy 
vehicles; flying disks; train sets; play shaving kits; 
balls for games; balls for sports; inflatable bop bags; 
toy model hobby craft kits; sporting articles; 
skateboards; ice skates; roller-skates; kites; yo-yos; 
pinball and arcade game machines; hand held units 
for playing electronic games; stand alone video 
output game machines; surfboards; swim fins; swim 
floats for recreational use; collectible toy figures; vinyl 
figures; balloons; toy building blocks; playing cards; 
board games, card games; memory games; cognitive 
skill games; parlor games; party games; role playing 
games; costume masks; puzzles; marbles; indoor 
slumber and play tents; bathtub toys; drawing toys; 
musical toys; plush toys; pull toys; sand toys; 
squeeze toys; stuffed toys; talking toys; water 
squirting toys; wind-up toys; hand puppets; sit-in and 
ride-on toy vehicles; toy banks; toy bakeware and toy 
cookware; bubble-making wand and solution sets; 
party favors in the nature of small toys, crackers and 
noisemakers; streamers; paper party hats; pinatas; 
bobblehead dolls; dolls and accessories therefor; 
playsets for dolls; doll clothing; doll houses; clothing 
for stuffed and plush toys; play cosmetics for 
children; pet toys; Christmas tree ornaments and 
decorations (except confectionery or illumination 
articles); snow globes; egg decorating kits; 
amusement park rides.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; בובות פעולה ואביזרים עבורן; 
ערכות משחק עבור בובות פעולה; צעצועי פעולה המופעלים 
בסוללות; אקדחי צעצוע, ערכות מטרה; רכבים מיניאטוריים 
יצוקים; מטוסים ומסוקי צעצוע; רכבי צעצוע הנשלטים ממרחק 
ומופעלים באמצעות סוללות; דיסקים מעופפים; ערכות רכבת; 
ערכות גילוח למשחק; כדורים למשחקים; כדורים לספורט; שקי 

איגרוף מתנפחים; ערכות צעצוע לתחביבי יצירת דגמים 
במלאכת יד; פריטי ספורט; סקייטבורדים; מחליקיים לקרח; 
גלגיליות; עפיפונים; יויואים; מכונות פינבול ומשחקי ארקייד; 

יחידות למשחק במשחקים אלקטרוניים המוחזקות ביד; מכונות 
משחק יחידניות עם פלט ווידיאו; גלשני ים; סנפירי שחייה; 
פריטי שחייה צפים לשימוש פנאי; דמויות צעצוע לאספנות; 

דמויות ויניל; בלונים; לבני צעצוע לבנייה; קלפי משחק; משחקי 
לוח, משחקי קלפים; משחקי זיכרון, משחקי מיומנות 

קוגניטיבית; משחקי חדר; משחקים למסיבות; משחקי מילוי 
תפקידים; מסיכות לתחפושות; פאזלים; גולות; אהלי תנומה 
ומשחק לפנים הבית; צעצועי אמבט; צעצועי ציור; צעצועים 
מוזיקליים; צעצועי קטיפה; צעצועי משיכה; צעצועים לחול; 

צעצועי לחיצה;  צעצועים ממולאים; צעצועים מדברים; צעצועים 
מתיזי מים; צעצועי מתיחה; בובות יד; כלי רכב צעצוע לישיבה 
ולרכיבה; קופות צעצוע; כלי צעצוע לאפייה וכלי צעצוע לבישול; 
ערכות הכוללות שרביט ותמיסה לניפוח בועות; מתנות למסיבות 

מסוג צעצועים קטנים, חזיזים וצעצועים מרעישים; שובלי 
קישוט; כובעי מסיבה מנייר; פינייטות; בובות עם חלקים 

מתנודדים; בובות ואביזרים עבורן; ערכות משחק לבובות; בגדי 
בובות; בתי בובות;  בגדים לצעצועים ממולאים וצעצועים 

מקטיפה; תמרוקי משחק לילדים; חיות מחמד צעצוע; עיטורים 
וקישוטים לעצי חג המולד (להוציא ממתקים או פריטי תאורה); 

כדורי שלג לקישוט; ערכות לקישוט ביצים; מתקנים לגני 
שעשועים.                                                                       

                                                

Class: 41 סוג: 41

 Entertainment services; entertainment services, 
namely, providing games; entertainment services in 
the nature of television series; entertainment 
services, namely, production of television programs; 
entertainment services, namely production and 
distribution of motion pictures; entertainment 
services, namely, providing information, news and 
commentary in the field of entertainment; 
entertainment services, namely, providing 
information, news and commentary in the field of 
recreation; entertainment services in the nature of 
development, production and distribution of 
multimedia entertainment content; provision of non-
downloadable videos and images; entertainment 
services in the nature of development, production 
and distribution of audio visual programs; electronic 
publishing services; presentation of live show 
performances; fan clubs; amusement parks; theme 
parks; entertainment in the nature of a themed area 
in an amusement park and amusement park rides.

שירותי בידור; שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקים; שירותי 
בידור מסוג סדרות טלוויזיה; שירותי בידור, דהיינו, הפקת 

תוכניות טלוויזיה; שירותי בידור, דהיינו, הפקה והפצה של סרטי 
קולנוע; שירותי בידור, דהיינו, אספקת מידע, חדשות ופרשנות 
בתחום הבידור; שירותי בידור, דהיינו, אספקת מידע, חדשות 
ופרשנות בתחום הפנאי; שירותי בידור מסוג של פיתוח, הפקה 
והפצה של תכני בידור במולטימדיה; אספקת וידיאו ודמויות 
שאינם ניתנים להורדה; שירותי בידור מסוג של פיתוח, הפקה 
והפצה של תוכניות אודיו-ויזואליות; שירותי פרסום אלקטרוני; 
הצגת הופעות חיות; מועדוני מעריצים; לונה פארקים; גני 

שעשועים; בידור מסוג איזור נושאי בגן שעשועים ובמתקנים  
בגני שעשועים.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 43 סוג: 43

Restaurants; providing of food and drink; hotels; 
hospitality services, namely providing catering of 
diverse food and drinks, temporary accommodations, 
rental of meeting rooms, rental of portable sports bar 
and hospitality units, restaurants, bars and snack 
bars; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for restaurants and meals 
and for temporary accommodations

מסעדות; אספקת מזון ומשקאות; מלונות; שירותי אירוח, דהיינו 
מתן אספקת קייטרינג של מזון ומשקאות מגוונים, מקומות לינה 
זמניים, השכרת חדרי ישיבות, השכרת בארים ניידים לצפייה 
באירועי ספורט ויחידות אירוח, מסעדות, בארים ומזנונים 

מהירים; שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו, הזמנה ושריון מקומות 
למסעדות ולארוחות ולמקומות לינה זמניים.                           
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 Owners

Name: Universal City Studios LLC

Address: 100  Universal City Plaza, Universal City, 
California, 91608, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Name: Amblin' Entertainment, Inc.

Address: 100 Universal City Plaza, Universal City, 
California, 91608, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

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

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

U.S.A., 18/06/2014, No. 86/313,647 ארה"ב, 18/06/2014, מספר 86/313,647

Class: 3 סוג: 3

U.S.A., 18/06/2014, No. 86/313,652 ארה"ב, 18/06/2014, מספר 86/313,652

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 19/06/2014, No. 86/314,548 ארה"ב, 19/06/2014, מספר 86/314,548

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 19/06/2014, No. 86/314,556 ארה"ב, 19/06/2014, מספר 86/314,556

Class: 16 סוג: 16

U.S.A., 19/06/2014, No. 86/314,561 ארה"ב, 19/06/2014, מספר 86/314,561

Class: 28 סוג: 28

U.S.A., 19/06/2014, No. 86/314,567 ארה"ב, 19/06/2014, מספר 86/314,567

Class: 41 סוג: 41

U.S.A., 19/06/2014, No. 86/314,573 ארה"ב, 19/06/2014, מספר 86/314,573

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 270609 מספר סימן

Application Date 11/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1227033 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Liquefied Natural Gas Limited

Address: Ground Floor, 10 Ord Street, West Perth WA 
6005, Australia

(Western Australia, Australian 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: 4 סוג: 4

Fuels, including, natural gas and liquefied natural 
gas.

Class: 39 סוג: 39

Transport services, supply services, distribution 
services, in respect of natural gas and liquefied 
natural gas.

Class: 40 סוג: 40

Gas processing services, including, the processing of 
natural gas and the production of liquefied natural 
gas.
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Trade Mark No. 270637 מספר סימן

Application Date 04/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1227369 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OPKO Ireland Global Holdings, Ltd.

Address: 10 Market St, #721 Camana Bay, KY1-9006 
Grand Cayman, Cayman Islands

(Ireland Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the parathyroid and renal 
disease; pharmaceuticals for the treatment of 
secondary hyperparathyroidism; preparations for the 
treatment of vitamin D deficiency; nutritional 
supplements, vitamin supplements.

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

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

European Union, 11/03/2014, No. 012681375 האיחוד האירופי, 11/03/2014, מספר 012681375

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 270645 מספר סימן

Application Date 21/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0863961 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricants and greases.

Class: 6 סוג: 6

Balls of steel and brass; cast iron, unwrought or semi 
wrought; washers, locking nuts and clips, sleeves, 
grease nipples.

Class: 7 סוג: 7

Ball and roller bearings, plain bearings, hydrostatic 
bearings, parts thereof and components thereto; 
seals for bearings, bearing housings, sheaves and 
pulleys, crankshafts; machinery components, 
especially couplings, transmissions, cardan joints, 
live centres, machine tool spindles, gear wheels and 
gear boxes, axles for machines, ball bushings, ball 
groove slides, ball and roller screws, link rollers, rod 
ends; mounting tools namely hydraulic oil injectors, 
pumps, hydraulic nuts and hydraulic withdrawal tools, 
pressure oil apparatus, oil mist lubricators, lubrication 
systems and devices, parts of the aforementioned 
goods and components thereto; textile machinery 
components, especially spinning spindles, drafting 
rollers, treadle rolls, shaft rollers, eccentric rollers, 
spindle inserts, tension and idler pulleys, cam 
followers, pendulum weighting arms, top rollers, 
bottom roller bearings, lubricating apparatus for 
spinning spindles, yarn feeders, open end spinning 
units; sealed bearing unit; automatic lubricant 
dispenser; mechanical balancing unit; insulated 
bearings; bearings, namely bearings with a built-in 
sensor unit; coated bearings; machines and machine 
parts, namely actuators, linear motion devices, 
namely, linear modules, rail guides, ball screws and 
positioning units; linear bearings and guidings; 
magnetic bearings; aero engine bearings; bearings 
for water jet vehicles; pod propulsion systems.
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Class: 8 סוג: 8

Hand tools namely spanners, bearing pullers, 
withdrawal tools, bolt pre-spanners, lubricant hand-
presses, hook spanners, impact spanners.

Class: 9 סוג: 9

Measuring equipment and instruments namely 
gauges, thermometers, shock pulse meters, test rigs, 
grease testing apparatus, electronic listening 
devices, digital tachometers, apparatus for 
supervising lubrication and grease temperature, parts 
of the aforementioned goods and components 
thereto, computer analysis system for machinery in 
industrial process and manufacturing plants, 
registered computer programs, systems for handling 
of information.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating of bearings.

Class: 12 סוג: 12

Bearings for vehicles, bearing units and axle boxes 
for land vehicles; brake drums and discs, couplings, 
transmissions, gear wheels and gear boxes, tappets 
and wheel hubs, all for land vehicles; airframe 
components, flight control rods and cables, rudder 
bearings; wheels and castors for land vehicles; wheel 
bearings and wheel bearing units for railway vehicles.

Class: 16 סוג: 16

Printed instructional and teaching material (except 
apparatus), magazines, newsletters, brochures, 
manuals and handbooks, all in the field of industrial 
technology; stationery.

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum and plastic in extruded 
form for packing, stopping, sealing and insulating;  
sealings and packings for components for use in 
hydraulics, pneumatics and automatic control, oil 
seals, fluid seals.

Class: 35 סוג: 35

On-line advertising of metal goods, via the internet; 
compilation of stock and product information into 
computer databases.

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair and maintenance of industrial 
plants, tools, equipment and machinery, parts and 
components all related thereto and all for the 
machinery, heavy, electric, mining, steel, pulp and 
paper, printing, vehicle and aerospace industry; 
customer service such as product information within 
the above business fields.

Class: 38 סוג: 38

Providing access to back up computer programs.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours The mark consists 
of the stylized lettering SKF in white appearing on a 
blue fled above a red bar which is separated from the 
blue by a white strip; colour description: NCS: blue 
NCS: 2567-R90B, red: NCS: S 1085-Y90R, white 
NCS: S 0600-N. as shown in the mark.

 Owners

Name: Aktiebolaget SKF

Address: SE-415 50 GÖTEBORG, Sweden

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 39 סוג: 39

Freight transportation by air, water or land; 
warehouse storage; logistics and reverse logistic 
services, namely storage, transportation and delivery 
of documents, packages, raw materials and other 
freight for others by air, water or land.

Class: 40 סוג: 40

Information regarding material treatment, regarding 
electro and metal coating; metal heat treatment and 
metal casting; hardening of metal and metal products 
in connection with industrial production processes.

Class: 41 סוג: 41

Education, instruction and teaching, namely in the 
field of technical products and services; providing on-
line publications (not downloadable) in the field of 
technical products and service.

Class: 42 סוג: 42

Engineering; technical expertise services and 
technical advice in the field of mechanical, technical 
and industrial production; product research and 
development; construction and engineering drafting 
and drawing; industrial design; industrial research, 
namely technical project studies and research 
regarding mechanical, technical and industrial 
production; material testing; calibration (measuring); 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; integration of computer 
software in computer systems and networks; 
computer programming for others; monitoring 
computer systems of others; monitoring security 
control and quality control of products and material.

כ"ה תמוז תשע"ו - 30931/07/2016



Trade Mark No. 270646 מספר סימן

Application Date 12/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0869329 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Blood sampling sacks, suture materials, anaesthetic 
apparatus, hypodermic syringes, apparatus for 
transfusions, surgical apparatus and instruments, 
blood separators, dental apparatus, blood testing 
apparatus, catgut, ear, nose and throat surgical 
apparatus and instruments; surgical room, 
emergency room, diagnosis room apparatus and 
instruments; disinfection and sterilization apparatus 
and instruments; basic surgery instruments; 
orthopedic surgery instruments; abdominal surgery 
instruments; surgical apparatus and instruments, in 
the nature of catheters, clips, needles for medical 
purposes, knives for surgical purposes, scissors for 
surgery and forceps; apparatus for taking blood; 
tubes for taking blood; puncture needles; chairs for 
use in taking blood; ultraviolet, visible or infra-red 
light boxes for killing bacteria and virus in blood, 
boxes for blood precipitation, blood storage device; 
sterilization units for medical and surgical purposes; 
anesthesia machines for medical and surgical 
purposes; medical stents for use in esophagus, 
biliary tract and urinary tract; medical endoscopes for 
use in nose, ears, uterus, throat, urethra, sigmoid 
colon and rectum; medical supporting laryngoscope; 
surgical endoscopes for use in nose, urethra and 
sigmoid colon; surgical supporting laryngoscope; 
dialysis machines for treating disease in the blood 
system, catheters, enema apparatus for medical 
purposes, quartz lamps for medical purposes, tubes 
for medical purposes, needles for medical purposes, 
injectors for medical purposes, syringes for medical 
purposes.

כ"ה תמוז תשע"ו - 31031/07/2016



 Owners

Name: SHAN DONG WEI GAO GROUP MEDICAL 
MACROMOLECULE PRODUCE STOCK COMPANY 
(SHAN DONG WEI GAO JI TUAN YI YONG GAO FEN 
ZI ZHI PIN GU FEN YOU XIAN GONG SI)

Address: 35, Yan Tai Xi Lu, Wei Hai, Shan Dong 264209, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 31131/07/2016



Trade Mark No. 270658 מספר סימן

Application Date 21/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1178607 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû 
Társaság

Address: Futó u. 47-53, H-1082 Budapest, Hungary

(Hungary 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

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, hair dyes, hair colorants, shower gel, bubble 
bath, body splash, body lotion, talcum powder, hand 
and body cream, non medicated bath preparations, 
bath salts not for medical purposes, shampoos, hair 
spray, hair waving preparations, make-up, make-up 
removing preparations, non medicated skin care 
preparations, cleansing milk for toilet purposes, 
deodorants for personal use.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; underwear, dressing 
gowns; nightwear, namely, pajamas, nightshirts and 
nightgowns; knitwear, namely, knit shirts, knit skirts, 
knit robes; corsets; lingerie; stockings; tights; socks 
and slippers.

Class: 35 סוג: 35

Mail order, online retail store and retail store services 
in the field of soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, hair dyes, hair colorants, 
shower gel, bubble bath, body splash, body lotion, 
talcum powder, hand and body cream, preparations 
for baths, bath salts, not for medical purposes, 
shampoos, hair spray, hair waving preparations, 
make-up, make-up removing preparations, cosmetic 
preparations for skin care, cleansing milk for toilet 
purposes, deodorants for personal use, clothing, 
namely, underwear, dressing gowns, nightwear, 
namely, pajamas, nightshirts and nightgowns, 
knitwear, namely, knit shirts, knit skirts, knit robes, 
corsets, lingerie, stockings, tights, socks and 
slippers.

כ"ה תמוז תשע"ו - 31231/07/2016



لیداجا

Trade Mark No. 270687 מספר סימן

Application Date 14/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
lymphomas, non-Hodgkins lymphomas, cutaneous T 
cell lymphomas, mycosis fungoides and sézary 
syndrome, pigmentary disorders, autoimmune 
diseases, parapsoriasis diseases, histiocytic 
disorders.

תכשירים רוקחיים. לטיפול בלימפומות, לימפומה שאינה 
הודג'קינס, לימפומה עורית של תאי טי, מיקוזיס פונגוידס 
ותסמונת סזארי, הפרעות פיגמנט, מחלוןת אוטואימוניות, 

מחלות פסוריאזיס, הפרעות היסטיוציטריות.                           
                                                                        

כ"ה תמוז תשע"ו - 31331/07/2016



Trade Mark No. 270809 מספר סימן

Application Date 22/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228091 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Address: Willmar-Schwabe-Str.4, 76227 Karlsruhe, 
Germany

(GERMANY GmbH& Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases; sanitary 
preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases; dietetic substances for the treatment of 
gastrointestinal diseases

Class: 29 סוג: 29

Food, namely dietetic food for non-medical use on 
the basis of proteins and fat, with added fatty acids in 
so far as included in this class.

Class: 30 סוג: 30

Food, namely dietetic food for non-medical use on 
the basis of carbohydrates in so far as included in 
this class.

כ"ה תמוז תשע"ו - 31431/07/2016



Trade Mark No. 270820 מספר סימן

Application Date 22/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228315 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio mixers; sound mixers; audio amplifiers; sound 
amplifiers; guitar amplifiers; musical instrument 
amplifiers; stereo amplifiers; audio speakers; loud 
speakers; loud speaker systems; loud speaker 
arrays; audio receivers; stereo receivers; audio 
speaker enclosures; loud speaker enclosures; sound 
recording apparatus; audio recording apparatus; 
signal processors; audio signal processors; analog 
signal processors; digital signal processors; metering 
devices for visual monitoring of audio mixing, 
amplifying and processing of activities; audio 
equipment storage racks; audio mixer housings; 
audio and electronic signal input and output 
transducers; support stands, equipment racks, 
mounting brackets and mounting rails, all adapted for 
use with audio mixers, audio speakers and audio 
equipment; carrying cases and protective covers 
specially adapted for electronic equipment, namely, 
audio equipment; portable audio speakers and audio 
mixers; digital controllers to automatically control 
active output combiners, master faders, volume 
controls; co-axial, computer and electrical cables and 
wires, integrated circuits and circuit boards; audio 
speakers in the nature of music studio monitors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 13/08/2014, No. 86365312 ארה"ב, 13/08/2014, מספר 86365312

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 31531/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark consists of stick figure of a human in a right 
facing running pose.

 Owners

Name: LOUD Technologies Inc.

Address: 16220 Wood-Red Road NE, Woodinville WA 
98072, U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 31631/07/2016



GILDAN

Trade Mark No. 270920 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gildan Activewear SRL 

Address: Newton, Christ Church, BB 17047, Barbados

(a Company incorporated in Barbados)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 31731/07/2016



Trade Mark No. 270921 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gildan Activewear SRL 

Address: Newton, Christ Church, BB 17047, Barbados

(a Company incorporated in Barbados)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 31831/07/2016



Trade Mark No. 270951 מספר סימן

Application Date 25/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: JOINT-STOCK COMPANY "KRASNYJ 
OCTYABR"

Address: ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24, RU-
109072 Moscow, Russian Federation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower, 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : מגדל הפלטינום, רח' הארבעה 21, תל אביב, 64739, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Sweets; candies; caramel; chocolate; praline; 
waffles; marshmallow; halvah.                                     
            

ממתקים; סוכריות; סוכריות קרמל; שוקולד; פרלינים (ממתקי 
אגוזים); אפיפיות; מרשמלוס (ממתק ספוגי); חלבה.

כ"ה תמוז תשע"ו - 31931/07/2016



קופי בוקס
COFFEE BOX

Trade Mark No. 270956 מספר סימן

Application Date 25/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mnara Holdings Ltd. שם: מנהרא אחזקות בע"מ

Address: 7 Simtat Hagdreot, Savion, 5652654, Israel כתובת : סמטת הגדרות 7, סביון, 5652654, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reisinger Perlmuter, Adv.

Address: 35 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52511, Israel

שם: רייזינגר פרלמוטר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Coffee, restaurants, cafeteria, snack bar and coffee 
bar services; services rendered or associated with 
operating restaurants and other establishments  in 
providing food and drink prepared for consumption; 
preparing and sale of carry-out food; all included in 
class 43.

בתי קפה, מסעדות, קפיטריות, מזנון ובר וקפה; שירותים 
הניתנים או הקשורים בהפעלת מסעדות ומוסדות הקשורים 
באספקת מזון ומשקאות מוכנים לצריכה; הכנת מזון ומכירת 

מזון למשלוחים; הנכללים כולם בסוג 43.                               
                                                                                    

                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 32031/07/2016



Trade Mark No. 270962 מספר סימן

Application Date 30/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228511 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pernod Ricard Europe, Middle East and Africa

Address: 23, rue de l'Amiral d'Estaing, F-75116 Paris, 
France

(FRANCE Simplified joint-stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software, namely 
applications for mobile telephones or tablets; 
electronic downloadable publications, all of these 
products related to whisky.

Class: 35 סוג: 35

Organization of events, exhibitions, competitions, 
shows, all for commercial purposes; advertising, 
namely distribution of brochures, leaflets, promotional 
material, and publication of advertising texts, all of 
these services being related to whisky

Class: 41 סוג: 41

Publication and edition, including on an internet 
website, of texts, of illustrations, books, guide books, 
directories, magazines and newsletters; organization 
of conferences, exhibitions, trade shows, events, 
competitions, tastings for cultural and educational 
purposes; all of these services being related to 
whisky

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/04/2014, No. 012759189 האיחוד האירופי, 03/04/2014, מספר 012759189

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

כ"ה תמוז תשע"ו - 32131/07/2016



Trade Mark No. 270983 מספר סימן

Application Date 02/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1228787 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oil; motor oil; lubricating oil; diesel oil; fuel; 
industrial wax; lamp wicks; dust removing 
preparations; electrical energy; mineral fuel.

Class: 7 סוג: 7

Fuel conversion apparatus for internal combustion 
engines; generators of electricity; engines, other than 
for land vehicles; crank shafts; pumps (machines); 
agricultural machines; net hauling machines (fishing); 
extractors for mines; excavators; handling apparatus 
for loading and unloading.

Class: 12 סוג: 12

automobiles; aeroplanes; ships; rolling stock for 
railways; trucks; engines for land vehicles; bicycles; 
automobile tires; aerial conveyors; hydroplanes; 
yachts; tilt trucks; brake shoes for vehicles..

Class: 37 סוג: 37

Building construction supervision; construction; 
mining extraction; heating equipment installation and 
repair; upholstering; machinery installation, 
maintenance and repair; motor vehicle maintenance 
and repair; shipbuilding; vulcanization of tires 
(repair); furniture restoration.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/04/2014, No. 
14343082

סין, 09/04/2014, מספר 14343082

Class: 4 סוג: 4

כ"ה תמוז תשע"ו - 32231/07/2016



 Owners

Name: WEICHAI POWER CO., LTD.

Address: 197, Section A,Fu Shou East Street, High 
Technology Industrial, Development Zone, 261061 
Weifang, Shandong, People's Republic of China

(CHINA Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

People's Republic of China, 09/04/2014, No. 
14343147

סין, 09/04/2014, מספר 14343147

Class: 7 סוג: 7

People's Republic of China, 09/04/2014, No. 
14343253

סין, 09/04/2014, מספר 14343253

Class: 12 סוג: 12

People's Republic of China, 09/04/2014, No. 
14343299

סין, 09/04/2014, מספר 14343299

Class: 37 סוג: 37

כ"ה תמוז תשע"ו - 32331/07/2016



Trade Mark No. 271003 מספר סימן

Application Date 29/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1229001 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

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: 35 סוג: 35

Retail store services for clothing, footwear, headgear, 
soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, candles, jewelry and bags; on-line retail store 
services for clothing, footwear, headgear, soaps, 
perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
candles, jewelry and bags; organization, operation 
and supervision of customer loyalty schemes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/04/2014, No. 659743 שוויץ, 09/04/2014, מספר 659743

Class: 35 סוג: 35

כ"ה תמוז תשע"ו - 32431/07/2016



Trade Mark No. 271006 מספר סימן

Application Date 18/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1229044 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TRUSSARDI S.P.A.

Address: Piazza Della Scala, 5, I-20121 Milano, Italy

(Italy Joint Stock Company)

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: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices.

כ"ה תמוז תשע"ו - 32531/07/2016



Trade Mark No. 271011 מספר סימן

Application Date 18/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1229138 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Playgro Pty Ltd

Address: Level 53,101 Collins Street, MELBOURNE, VIC 
3000, Australia

(Australia Proprietary Limited Company)

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: 20 סוג: 20

Infant walkers; mats for infant playpens; nursery 
furniture for use by infants; decoration mobiles; 
mobiles (decoration); rocking chairs; bouncers 
(furniture).

Class: 28 סוג: 28

Infants' swing seats; infants' swings; toys for infants; 
mobiles (toys); rocking toys; bouncers (playthings); 
baby swings; swings; swings (playthings); bouncing 
toys; children's toys; educational toys; tactile 
educational toys (playthings); toys; toys adapted for 
educational purposes; toys for babies; activity sets, 
namely, children's multiple activity toys; activity gyms 
for infants and toddlers; baby multiple activity toys; 
children's multiple activity tables; children's 
educational toys for developing auditory, visual, fine 
motor, cognitive, oral language, alphabet and 
counting skills; educational playthings for use in 
teaching math principles to children, namely, 
manipulative blocks for displaying patterns and 
groupings; infant development toys; educational 
playthings; educational playthings for use in teaching; 
gymnastic apparatus; gymnastic articles; ride-on 
toys.

כ"ה תמוז תשע"ו - 32631/07/2016



Trade Mark No. 271073 מספר סימן

Application Date 27/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0703409 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZIEHL-ABEGG SE

Address: Heinz-Ziehl-Straße 4, 74653 Künzelsau, 
Germany

(European Union joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and/or electronic control and adjustment 
apparatus, namely, electronic controllers for fans, 
pumps, electric motors, electric drive motors and 
elevators; Electric or electronic control and 
adjustment apparatus, namely, central processing 
unit for fans for data processing industry, in particular 
for processors, computer chips and electric/electronic 
components.

כ"ה תמוז תשע"ו - 32731/07/2016



Trade Mark No. 271086 מספר סימן

Application Date 02/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1101307 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHUEN WOOK PARK LEE

Address: Balmes, 55 - Bajos, E-08007 Barcelona, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

Address: Menachem Plaut 8, P.O.B. 94, Rehovot, 
7610002, Israel

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 7610002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 28 סוג: 28

Shin guards for athletic use, elbow pads for athletic 
use, boxing gloves and gloves for practicing martial 
arts; boxing bags; punching-balls; shoulder pads for 
athletic use, all included in class 28.

כ"ה תמוז תשע"ו - 32831/07/2016



Trade Mark No. 271107 מספר סימן

Application Date 29/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rahbam Dayag שם: רחבעם דייג

Address: Harekefet 16, Rishon LeZion, 75508, Israel כתובת : הרקפת 16, ראשון לציון, 75508, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones for 
monitoring the location and activities of mobile 
phones; all included in class 09.

תוכנות יישום מחשב  לטלפונים סלולריים לניטור מיקום ופעילות 
טלפונים סלולריים;  הנכללים כולם בסוג 09.                         

                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 32931/07/2016



THE MODANI

Trade Mark No. 271112 מספר סימן

Application Date 25/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MODANI SPA RESORT LTD שם: מודני ספא ריזורט ב"מ

Address: Hamelahim 37 St., Netanya, 4222841, Israel כתובת : רח' המלכים 37, עין התכלת, ת.ד. 11798, נתניה, 
42228, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; included in class 43. שירותי מלונאות; הנכללים בסוג 43.           

כ"ה תמוז תשע"ו - 33031/07/2016



Trade Mark No. 271114 מספר סימן

Application Date 25/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MODANI SPA RESORT LTD שם: מודני ספא ריזורט ב"מ

Address: Hamelahim 37 St., Netanya, 4222841, Israel כתובת : רח' המלכים 37, עין התכלת, ת.ד. 11798, נתניה, 
42228, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; included in class 43. שירותי מלונאות; הנכללים בסוג 43..         

כ"ה תמוז תשע"ו - 33131/07/2016



שאטו ד'ארמאייאק

Trade Mark No. 271131 מספר סימן

Application Date 31/12/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Groupement Foncier Agricole Des vignobles 
de La Baronne Philippine De Rothschild

Address: Pauillac, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; included in class 33. יינות; הנכללים בסוג 33.           

כ"ה תמוז תשע"ו - 33231/07/2016



Trade Mark No. 271189 מספר סימן

Application Date 11/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1230179 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sistema Plastics Limited

Address: 80 Hugo Johnston Drive, Penrose, Auckland 
1061, New Zealand

(New Zealand Registered New Zealand Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Containers; containers for household or kitchen use; 
containers of plastic; lunch boxes.

כ"ה תמוז תשע"ו - 33331/07/2016



Trade Mark No. 271217 מספר סימן

Application Date 09/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1230443 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Marco Wörenkämper

Address: Wiesenstrasse 13 B, 34246 Vellmar, Germany

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: 20 סוג: 20

Furniture, namely chairs and their spare parts and 
accessories; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics.

Class: 35 סוג: 35

Retail services, wholesale services, online or catalog 
mail-order and postage trade services of furniture 
and electrical and electronic equipment, including 
amplifiers and loudspeaker.

כ"ה תמוז תשע"ו - 33431/07/2016



Trade Mark No. 271219 מספר סימן

Application Date 25/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1230467 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: SE-151 85 Södertälje, Sweden

(Sweden AB)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infection.

כ"ה תמוז תשע"ו - 33531/07/2016



Trade Mark No. 271236 מספר סימן

Application Date 17/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1230607 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: G&G Quality Clothing, Inc.

Address: 500 Flushing Avenue, Brooklyn NY 11205, 
U.S.A.

(New York, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Caftans; clothing, namely, wrap-arounds; coats; 
combinations; coveralls; frocks; jackets; overcoats; 
pants; pant suits; rain coats; rain jackets; sport coats; 
suit coats; top coats; trousers; tuxedos; vested suits; 
vests; Hasidic clothing, namely, robes, shoulder 
wraps and shawls; black coats; black suit coats; 
black suit trousers; bekishes in the nature of religious 
coats; kittels in the nature of religious shirts, robes 
and undergarments; scarves; shawls; arba kanfos in 
the nature of religious wrap-around clothing; tzitzis, 
namely, string fasteners for Jewish religious clothing, 
waist and shoulder strings for Jewish religious 
clothing and clothing strings to be attached to 
religious clothing; belts; gartels in the nature of waist 
sashes; headgear, namely, hats and caps; Hasidic 
headgear, namely, yarmulkes, kipas and shtreimels 
in the nature of religious hats and headwear; hats; 
fedoras; yarmulkes; kipas in the nature of religious 
hats and headwear; shtreimels in the nature of 
religious hats; shoes; boots.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 02/07/2014, No. 86327043 ארה"ב, 02/07/2014, מספר 86327043

Class: 25 סוג: 25

כ"ה תמוז תשע"ו - 33631/07/2016



Trade Mark No. 271296 מספר סימן

Application Date 18/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1212232 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JVC KENWOOD CORPORATION

Address: 3-12, Moriyacho,Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa 221-0022, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely, 
endoscope apparatus for medical use and 
endoscope display monitors for medical purposes, 
surgical apparatus for medical use and surgical 
display monitors for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; displays, monitors 
and controllers for diagnostic apparatus for medical 
purposes; diagnostic apparatus for medical purposes 
comprising diagnostic imaging apparatus, displays, 
monitors and software therefor; medical apparatus 
and instrument for use in mammography equipment 
and monitors therefor; radiological apparatus for 
medical use and monitors therefor; radiology screens 
for medical purposes; medical apparatus and 
instrument for use in diagnostic cardiology equipment 
and monitors therefor; medical apparatus and 
instrument for use in pathology equipment and 
monitors therefor; patient medical monitors for 
monitoring vital signs of patients; surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; 
medical monitors; medical displays.

כ"ה תמוז תשע"ו - 33731/07/2016



Trade Mark No. 271358 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(Germany Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and disorders.

תכשירים רוקחים לטיפול במחלות והפרעות של דרכי הנשימה.  
                                                               

כ"ה תמוז תשע"ו - 33831/07/2016



FLOWLESS

Trade Mark No. 271362 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AQUA - RIMAT LTD. שם: אקווה - רימט בע"מ

Address: 8B Simtat Hayerek Street, Hod Hasharon, 
45264, Israel

כתובת : רח' סימטת הירק 8ב', הוד השרון, 45264, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: "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: 9 סוג: 9

Electronic system including software and electronic 
and mechanic components used for monitoring and 
measuring water flow in pipeline, identifying water 
leaks and alerting and remote controlling  thereof, 
identifying plumbing problems and alerting and 
remote controlling thereof, preventing water 
damages, managing domestic and municipal water 
systems, collecting data on water consumption, 
analyzing the data and producing reports, managing 
water consumption in businesses and institutions; 
water meters; water pressure, quality and 
temperature measuring apparatus; irrigation systems; 
all included in Class 9.

מערכת אלקטרונית הכוללת תוכנה ורכיבים אלקטרוניים 
ומכאניים לשימוש לגבי ניטור ומדידה של זרימת מים בצינורות, 
זיהוי דליפות מים והתראה ושליטה מרחוק בהן, זיהוי בעיות 
בצנרת והתראה ושליטה מרחוק בהן, מניעת נזקי מים, ניהול 
מערכות מיום ביתיות ועירוניות, איסוף מידע על צריכת מים, 

ניתוח מידע והפקת דוחות, ניהול צריכת מים בעסקים 
ובמוסדות; מדי מים; מכשירים למדידת לחץ, איכות וטמפרטורת 
מים; מערכות השקיה; הנכללים כולם בסוג 9.                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 33931/07/2016



Trade Mark No. 271392 מספר סימן

Application Date 07/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1231265 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, confectionery, chocolate; pralines; chocolate 
bars; chocolate tablets; hollow chocolate shapes.

Class: 35 סוג: 35

Retail trade services for cocoa, cocoa extracts for 
food and consumption, chocolate beverages, bulk 
chocolate and chocolate toppings, chocolate bars, 
chocolate products, chocolate sauces, sugar 
confectionery, marzipan, marzipan substitutes, 
pralines, also filled with liquids, namely, wines and 
spirits, pastry and confectionery, edible ices, powder 
for edible ices, coffee, candy, also filled with liquid, 
jams, cakes and biscuits; provision of operational 
knowledge (franchising); electronic commerce (e-
commerce) services, namely provision of information 
on goods via telecommunication networks for 
advertising or sales purposes; electronic commerce 
services (e-commerce), namely online services for 
the provision of contracts for the sale and purchase 
of goods; organization, conducting and supervision of 
sale, loyalty and promotional incentive schemes; 
promotional services; organization services for 
advertising events.

Class: 41 סוג: 41

Museum services (presentation, exhibitions); 
education; entertainment; entertainment services, 
namely, organization of receptions and exhibitions; 
organization and conducting of social events, 
namely, organization of cultural and/or sporting 
events or events for entertainment purposes as well 
as organization of competitions (including prize 
award ceremonies); organization and conducting of 
conferences, congresses, seminars and workshops; 
organization, preparation and conducting of 
seminars, workshops (training) and exhibitions for 
cultural or teaching purposes; organization and 
conducting of conferences, congresses, seminars, 
symposiums, training, teaching and conferences; 
organization and conducting of workshops, simulated 
conferences, seminars and conferences; organization 
and conducting of conferences, congresses and 
exhibitions for cultural activities, conducting of 
exhibitions for cultural or teaching purposes; 
organization, management and conducting of 
seminars and further training; publication of 
electronic newspapers and magazines, online 
publication services; conducting training courses for 
others.

כ"ה תמוז תשע"ו - 34031/07/2016



 Owners

Name: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Address: Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

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: 43 סוג: 43

Services provided by restaurants, cafes, cafeterias, 
refreshment rooms and coffee bars and other 
establishments or institutions, offering food and drink 
for consumption; restaurant and catering services in 
other establishments or institutions; take-out 
restaurant 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, 08/04/2014, No. 663508 שוויץ, 08/04/2014, מספר 663508

Class: 30 סוג: 30

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

כ"ה תמוז תשע"ו - 34131/07/2016



Trade Mark No. 271417 מספר סימן

Application Date 17/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0374864 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TRIGANO VDL, société par actions simplifiée

Address: 100, rue Petit, F-75019 PARIS, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by land or water, namely, 
rigid-walled trailers, folding trailers, amphibious 
trailers, winter trailers, residential trailers, camping 
cars, motor homes, trailers, living trailers.

Class: 19 סוג: 19

Mobile homes, namely, movable homes.

כ"ה תמוז תשע"ו - 34231/07/2016



Trade Mark No. 271433 מספר סימן

Application Date 30/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1214012 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals, namely, 
snack mixes consisting of crackers, pretzels or 
popped popcorn;  salt for popcorn; flavoured 
popcorn; popcorn; glazed popcorn; popcorn 
seasoning; kettle corn [popcorn]; caramel popcorn; 
toasted corn kernels; microwave popcorn; caramel 
coated popcorn; candy coated popcorn; caramel 
coated popcorn with candied nuts; popped popcorn; 
processed popcorn; filled caramels; hard caramels 
[candies]; caramels; caramels [candy]; soft caramels; 
caramels; candy with caramel; sugar-coated hard 
caramels; sauces for ice cream; sauces 
[condiments]; sauces containing nuts; cooking 
sauces; sauces; sauce [edible]; sauces for food; fruit 
coulis [sauces]; cake mixtures; powder for making 
cakes; candy cake decorations; cake frosting; 
flavourings for cakes other than essential oils; 
flavorings, other than essential oils, for cakes; 
flavourings, other than essential oils, for cakes; 
flavorings [flavourings], other than essential oils, for 
cakes; cake frosting [icing]; cake icing; icing for 
cakes; candy cake; treacle cake; aromatic 
preparations for cakes; flavorings for cakes, other 
than essential oils; mixtures for making cakes; mixes 
for making cakes; cakes; cake preparations; custard-
based fillings for cakes and pies; cake mixes; rice 
cake snacks; chocolate covered cakes; iced sponge 
cakes; rice cakes; iced fruit cakes; candy decorations 
for cakes; almond cake; cake powder; cereal cakes 
for human consumption; sponge cakes; chocolate 
decorations for cakes; dough for cakes; cake doughs; 
frozen cakes; sponge fingers [cakes]; chocolate 
cakes; cream cakes; chocolate-based fillings for 
cakes and pies; malt cakes; cake paste; tea cakes; 
breakfast cake; fruit cakes; cake decorations made of 
candy; iced cakes; pastries, cakes, tarts and biscuits 
(cookies); ice-cream cakes; frozen yogurt pies and 
cakes; petits fours [cakes]; mooncakes; deep 
chocolate cake made with chocolate sponge; fruit 
cake snacks.

כ"ה תמוז תשע"ו - 34331/07/2016



 Owners

Name: Joe's Gourmet Foods Limited

Address: Cookesmead, Common Lane, Letchmore 
Heath, Watford, Hertfordshire WD25 8EQ, United 
Kingdom

(UNITED KINGDOM 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

כ"ה תמוז תשע"ו - 34431/07/2016



Trade Mark No. 271435 מספר סימן

Application Date 05/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MINERVA INSTRUCTION & CONSULTATION 
LTD

שם: מינרוה ייעוץ והדרכה בע"מ

Address: 15 Sokolov, Jerusalem, 9214423, Israel כתובת : סוקולוב 15, ירושלים, 9214423, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Koren, Adv.

Address: 2 Kaufman St., Textile Center, 12th Floor, Tel 
Aviv, 6801294, Israel

שם: גדעון קורן, עו"ד

כתובת : מרכז הטקסטיל,קומה 12, רח' קויפמן 2, תל אביב, 
6801294, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, books, periodicals, magazines;  
teaching and instructional materials [except 
apparatus]; pamphlets; calendars; study guides; 
textbooks; hymn books; story books, all included in 
class 16.

דברי דפוס, ספרים, שבועונים כתבי עת, מגזינים; חומרי לימוד 
והוראה (למעט התקנים); חוברות; חומרי לימוד (למעט 
מערכות); לוחות שנה; מדריכי למידה; ספרי לימוד; ספרי 

מזמורים; ספרי סיפורים.                                                 

Class: 41 סוג: 41

Organization of training courses; vocational guidance 
[education or training advice]; publication and editing 
of printed matter, except for advertising purposes; 
publication and editing of printed matter, books, 
newspapers and periodicals, other than for 
advertising purposes; publication of multimedia 
material on-line; publication of booklets; publication 
of educational materials; publication of printed 
matter, other than publicity texts, in particular books, 
magazines and newspapers, also in the form of 
electronic media including CD-ROMs; publication of 
calendars; language teaching; language training; 
language courses.

ארגון קורסי הכשרה; הדרכה מקצועית (ייעוץ חינוכי או אימוני); 
הוצאה לאור ועריכה של חומר מודפס, מלבד לצורכי פרסומת; 
הוצאה לאור ועריכה של חומר מודפס, ספרים, עיתונים וכתבי 
עת, מלבד לצורכי פרסומת; הוצאה לאור מקוונת של חומר 

מולטימדיה; הוצאה לאור של חוברות; הוצאה לאור של חומרים 
חינוכיים; הוצאה לאור של חומר מודפס, שאינו לצורכי פרסומת, 
במיוחד ספרים, מגזינים ועיתונים, גם בפורמט אלקטרוני, כולל 
תקליטורי CD-ROM; הוצאה לאור של לוחות שנה; הוראת 

שפות; הכשרה בתחום השפות; קורסי שפות.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ה תמוז תשע"ו - 34531/07/2016



UNIVALET

Trade Mark No. 271438 מספר סימן

Application Date 11/01/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1254390 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: UNITRONICS AUTOMATED SOLUTIONS LTD שם: יוניטרוניקס פתרונות אוטומטיים בע"מ 

Address: 3 Arava St., Air Port city, Lod, Israel כתובת : רח' הערבה 3 , נמל תעופה, לוד, ישראל

514644806

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: 7 סוג: 7

Machines and equipment for automated parking 
garage or automated parking facility, namely, 
elevators, cranes, conveyors, lifting apparatus, 
loading apparatus, transporting apparatus enabling 
unmanned positioning, transporting, lifting, loading 
and turning of vehicles for their automated parking 
and retrieval; moving platforms and turning platforms 
and pallets for use in automated parking garages, 
entry bays and exit bays for use in parking garages.

מכונות וציוד לחניונים  ממוכנים או מתקני חניה ממוכנים דהיינו, 
מעליות, עגורנים, מסועים, התקני הרמה, התקני העמסה, 

התקני העברה המאפשרים, ללא איוש, מיקום, העברה, הרמה, 
העמסה וסיבוב של כלי רכב לשם חניה אוטומטית שלהם 

והחזרתם; פלטפורמות נעות ופלטפורמות מסובבות ופלטות 
לשימוש בחניונים אוטומטיים, מפרצי כניסה ומפרצי יציאה 

לשימוש בחניונים.                                                             
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and support services of 
automated parking garage, machines and equipment, 
namely, conveyors, lifting apparatus, loading 
apparatus, transporting apparatus enabling 
unmanned positioning, transporting, lifting, loading 
and turning of vehicles for their automated parking 
and retrieval 
for automated parking garage or automated parking 
facility.

שרותי התקנה, תחזוקה ותמיכה של חניונים אוטומטיים, מכונות 
וציוד לחניונים, דהיינו, מעליות, עגורנים, מסועים, התקני 

הרמה, התקני העמסה, התקני העברה המאפשרים, ללא איוש, 
מיקום, העברה, הרמה, העמסה וסיבוב של כלי רכב לשם חניה 
אוטומטית שלהם והחזרתם לחניונים אוטומטיים או מתקני חניה 
אוטומטיים.                                                                     
                                                                                    

                                  

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture of a parking solution system, 
namely, an automated parking garage consisting of 
elevators, conveyors, moving platforms, turning 
platforms, shuttle cars, entry bays, exit bays, pallets, 
electric motors for machines, production of control 
systems, which include at least one of the following: 
computer hardware, programmable logic controllers, 
user interface display or keyboard.

יצור מותאם על-פי מידה של מערכת פתרונות חניה, דהיינו, 
חניונים אוטומטיים המורכבים ממעליות, מסועים, פלטפורמות 
נעות, פלטפורמות מסובבות, מכונות הסעה, מפרצי כניסה, 
מפרצי יציאה, פלטות, מנועים אלקטרוניים למכונות,  ייצור 
שלמערכות שליטה, המכילות לפחות אחד מהבאים: חומרת 

מחשב, בקרי תוכנה לוגיים, תצוגת משתמש או מקלדת.           
                                                                                    
                                                                                    

      

כ"ה תמוז תשע"ו - 34631/07/2016



Trade Mark No. 271451 מספר סימן

Application Date 11/01/2015 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 ואספקת חומר לימודי בקשר להם; 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, תכנון, הערכה, בחינה, ובדיקה של תכשירים ומוצרים 
פרמצבטיים; שירותי מחקר; מתן מידע בתחומי הפרמצבטיקה, 
מדעי 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 44.                                 
                                                                                    

                                      

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

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 34731/07/2016



 Owners

Name: CTI BIOPHARMA CORP.

Address: 3101 Western Ave., Seattle, Washington, 
98121, U.S.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

U.S.A., 06/08/2014, No. 86359467 ארה"ב, 06/08/2014, מספר 86359467

Class: 5 סוג: 5

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 34831/07/2016



Trade Mark No. 271452 מספר סימן

Application Date 11/01/2015 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 ואספקת חומר לימודי בקשר להם; 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, תכנון, הערכה, בחינה, ובדיקה של תכשירים ומוצרים 
פרמצבטיים; שירותי מחקר; מתן מידע בתחומי הפרמצבטיקה, 
מדעי 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 44.                                
                                                                                    

                                    

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

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

U.S.A., 06/08/2014, No. 86359462 ארה"ב, 06/08/2014, מספר 86359462

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 34931/07/2016



 Owners

Name: CTI BIOPHARMA CORP.

Address: 3101 Western Ave., Seattle, Washington, 
98121, U.S.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

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 35031/07/2016



SNAPCHAT

Trade Mark No. 271457 מספר סימן

Application Date 11/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for modifying the 
appearance and enabling transmission of 
photographs; computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, transmission, storage 
and sharing of data and information; computer 
software for use as an application programming 
interface (API); computer software in the nature of an 
application programming interface (API) for computer 
software which facilitates online services for social 
networking, building social networking applications 
and for allowing data retrieval, upload, download, 
access and management; computer software to 
enable uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, streaming, linking, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
via computer and communication networks; computer 
software for streaming audio-visual media content via 
a global computer network and to mobile and digital 
electronic devices; computer application software for 
processing electronic payments to and from others 
that may be downloaded from a global computer 
network; all included in class 09.

תוכנת מחשב להורדה עבור התאמת מראה ואפשור העברת 
תמונות; תוכנת מחשב לאיסוף, עריכה, סידור, התאמה, 

העברה, אחסון ושיתוף נתונים ומידע; תוכנת מחשב לשימוש 
כממשק תכנות אפליקציה; תוכנת מחשב בצורת ממשק תכנות 
אפליקציה לתוכנת מחשב אשר מקדמת שירותים מקוונים 
לרישות חברתי, בניית אפליקציות רישות חברתי ולאפשר 

משיכה, העלאה, הורדה, גישה וניהול נתונים; תוכנת מחשב 
המאפשרת העלאה, הורדה, גישה, פרסום, הצגה, תיוג, 

סטרימינג, קישור, שיתוף או לחילופין אספקת מדיה או מידע 
אלקטרוניים באמצעות מחשב ורשתות תקשורת; תוכנת מחשב 
להזרמה של תוכן מדיה אודיו-ויזואלי באמצעות רשת מחשבים 
גלובלית ולמכשירים אלקטרוניים ניידים ודיגיטאליים; תוכנת 
אפליקציה למחשב עבור עיבוד תשלומים אלקטרוניים אל 
ומאחרים אשר ניתנת להורדה מרשת מחשבים גלובלית; 

הנכללים כולם בסוג 09.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 36 סוג: 36

Electronic transfer of money for others; providing 
electronic processing of electronic funds transfer, 
ACH, credit card, debit card, electronic check and 
electronic, mobile and online payments; all included 
in class 36.

העברה אלקטרונית של כסף לאחרים; אספקת עיבוד אלקטרוני 
של העברת כספים אלקטרונית, איי.סי.אייץ, כרטיס אשראי, 
כרטיס חיוב, צ'ק אלקטרוני ותשלומים אלקטרוניים, מקוונים 

ודרך ניידים; הנכללים כולם בסוג 36.                                   
                    

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data, messages, graphics, images 
and information; peer-to-peer photo sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo files 
among internet users; providing access to computer, 
electronic and online databases; providing online 
forums for communication, namely, transmission on 
topics of general interest; providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general 
interest; broadcasting services over computer or 
other communication networks, namely, uploading, 
posting, displaying, tagging, and electronically 
transmitting data, information, messages, graphics, 
and images; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of photos and videos; 
telecommunication services, namely, electronic 
transmission of data, photos, music and videos; 
broadcasting and streaming of audio-visual media 
content; transmission of downloadable audio-visual 
media content; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, העברה אלקטרונית של נתונים, 
הודעות, גרפיקה, תמונות ומידע; שירותי שיתוף תמונות בין 
משתמשים, דהיינו, העברה אלקטרונית של קבצי תמונות 

דיגיטאליים בין משתמשי אינטרנט; מתן גישה לבסיסי נתונים 
ממוחשבים, אלקטרוניים ומקוונים; אספקת פורומים מקוונים 
לתקשורת, דהיינו, תמסורת לגבי נושאים של עניין כללי; 

אספקת חדרי צ'ט מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניים להעברת 
הודעות בין משתמשים בתחום עניין כללי; שירותי שידור 

באמצעות מחשב או רשתות תקשורת אחרות, דהיינו, העלאה, 
פרסום, הצגה, תיוג, והעברה אלקטרונית של נתונים, מידע, 
הודעות, גרפיקה, ותמונות; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, 

העברה אלקטרונית של תמונות וסרטים; שירותי טלקומוניקציה, 
דהיינו, העברה אלקטרונית של נתונים, תמונות, מוזיקה 
וסרטים; העברה וסטרימינג של תוכן מדיה אודיו-ויזואלי; 

העברה של תוכן מדיה אודיו-ויזואלי הניתן להורדה; הנכללים 
כולם בסוג 38.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 35131/07/2016



Class: 41 סוג: 41

Providing computer, electronic and online databases 
in the field of entertainment; publication of electronic 
journals and web logs featuring user generated or 
specified content; publishing services, namely, 
publishing of electronic publications for others; 
creation, development, production and distribution of 
entertainment content; providing online audio-visual 
entertainment information via a global computer 
network; providing information via a global computer 
network in the field of entertainment; all included in 
class 41.

אספקת בסיסי נתונים ממוחשבים, אלקטרוניים ומקוונים בתחום 
הבידור; פרסום של עיתונים אלקטרוניים ויומני רשת המציגים 
תוכן שנוצר או מתואר על-ידי המשתמש; שירותי הוצאה לאור, 
דהיינו, הוצאה לאור של פרסומים אלקטרוניים עבור אחרים; 
יצירה, פיתוח, הפקה והפצה של תוכן בידורי; אספקת מידע 
בידורי אודיו-ויזואלי מקוון באמצעות רשת מחשבים גלובלית; 
אספקת מידע דרך רשת מחשבים גלובלית בתחום הבידור; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 42 סוג: 42

Providing a web site that gives users the ability to 
upload photographs; computer services, namely, 
providing an interactive web site featuring technology 
that allows users to manage their online photograph 
and social networking accounts; providing use of 
online temporary non-downloadable software for 
modifying the appearance and enabling transmission 
of photographs; file sharing services, namely, 
providing a web site featuring technology enabling 
users to upload and download electronic files; 
hosting on-line web facilities for others for managing 
and sharing on-line content; providing information 
from searchable indexes and databases of 
information; providing search engines for obtaining 
data via communications networks; computer 
services, namely, creating virtual communities for 
registered users to participate in discussions and 
engage in social, business and community 
networking; computer services, namely, hosting 
online web facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive 
discussions via communication networks; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; application 
service provider (ASP) featuring software to enable 
or facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, linking, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over 
communication networks; providing a web site 
featuring technology that enables online users to 
create personal profiles featuring social networking 
information; providing information on topics of 
general interest from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual 
information, on computer and communication 
networks namely, provision of search engines for the 
Internet; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social 
networking, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, photographic images, 
text, graphics and data; computer services in the 
nature of customized web pages featuring user-
defined or user-specified information, personal 
profiles, audio, video, photographic images, text, 
graphics and data; hosting of digital content on the 
internet; all included in class 42.

אספקת אתר רשת שנותן למשתמשים יכולת להעלות תמונות; 
שירותי מחשב, דהיינו, אספקת אתר רשת אינטראקטיבי הכולל 

טכנולוגיה שמאפשרת למשתמשים לנהל את חשבונות 
התמונות והרשת החברתית שלהם; אספקת שימוש תוכנה זמני 
שאיננה ניתנת להורדה עבור התאמת המראה ואפשור העברה 
של תמונות; שירותי שיתוף קבצים, דהיינו, אספקת אתר רשת 
הכולל טכנולוגיה שמאפשרת  למשתמשים להעלות ולהוריד 
קבצים אלקטרוניים; אירוח מתקני רשת מקוונים עבור אחרים 

לניהול ושיתוף תוכן מקוון; אספקת מידע מאינדקסים 
ובסיסי-נתונים של מידע המאפשרים חיפוש; אספקת מנועי 
חיפוש להשגת נתונים באמצעות רשתות תקשורת; שירותי 
מחשב, דהיינו, יצירת קהילות וירטואליות בהן משתמשים 
רשומים משתתפים בדיונים ועוסקים ברישות חברתי, עסקי 
וקהילתי; שירותי מחשב, דהיינו, אירוח מתקני רשת מקוונים 

עבור אחרים לארגון וניהול פגישות, אירועים ודיונים 
אינטראקטיביים באמצעות רשתות תקשורת; שירותי ספק 

שירות אפליקציה, דהיינו, אירוח אפליקציות תוכנת מחשב עבור 
אחרים; ספק שירות אפליקציה הכולל תוכנה לאפשור או קידום 
העלאה, הורדה, סטרימינג, פרסום, הצגה, קישור, שיתוף או 
לחילופין אספקת מדיה או מידע אלקטרוניים באמצעות רשתות 
תקשורת; אספקת אתר רשת הכולל טכנולוגיה המאפשרת 
למשתמשים מקוונים ליצור פרופילים אישיים המציגים מידע 

רישות חברתי; אספקת מידע לגבי נושאים של עניין כללי מתוך 
אינדקסים ובסיסי-נתונים של מידע המאפשרים חיפוש, לרבות 
טקסט, מסמכים אלקטרוניים, בסיסי נתונים, גרפיקה ומידע 

אודיו-ויזואלי, על מחשב ורשתות תקשורת דהיינו, אספקה של 
מנועי חיפוש לאינטרנט; מתן שימוש זמני לאפליקציות תוכנה 

שאינן ניתנות להורדה לרישות חברתי, יצירת קהילה וירטואלית, 
והעברה של אודיו, ווידאו, תמונות מצולמות, טקסט, גרפיקה 
ונתונים; שירותי מחשב בצורת דפי אינטרנט מותאמים-אישית 
הכוללים מידע מוגדר-משתמש או מתואר-משתמש, פרופילים 

אישיים, אודיו, ווידאו, תמונות מצולמות, טקסט, גרפיקה 
ונתונים; אירוח של תוכן דיגיטאלי באינטרנט; הנכללים כולם 

בסוג 42.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 35231/07/2016



 Owners

Name: Snapchat, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Class: 45 סוג: 45

Internet based social introduction and networking; 
providing online computer databases in the fields of 
social networking and social introduction; all included 
in class 45.

רישות והיכרות חברתיים מבוססי אינטרנט; אספקת בסיסי 
נתונים ממוחשבים בתחומי רישות והיכרות חברתיים; הנכללים 
כולם בסוג 45.                                                                 

                                              

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

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

U.S.A., 11/07/2014, No. 86335306 ארה"ב, 11/07/2014, מספר 86335306

Class: 9 סוג: 9

computer application software for processing 
electronic payments to and from others that may be 
downloaded from a global computer network

תוכנת אפליקציה למחשב עבור עיבוד תשלומים אלקטרוניים אל 
ומאחרים אשר ניתנת להורדה מרשת מחשבים גלובלית           

                                                                    

U.S.A., 11/07/2014, No. 86335307 ארה"ב, 11/07/2014, מספר 86335307

Class: 36 סוג: 36

כ"ה תמוז תשע"ו - 35331/07/2016



RIGHTIPS

Trade Mark No. 271458 מספר סימן

Application Date 04/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BEACON WATCHER LTD שם: ביקון וואטשר בע"מ

Address: Remez 44, Tel Aviv, Israel כתובת : רמז 44, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Emmanuel Charbit, Adv 

Address: Asia House, 4th Floor, 4 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: עמנואל שרביט, עו"ד

כתובת : בית אסיה, קומה 4, רח' ויצמן 4, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, advertising and promotion services, 
namely, on-line advertising and marketing services; 
rental of on-line advertising space; promoting the 
goods and services of others via computers and 
communication networks; market research and online 
directory information services; facilitating the 
exchange and sale of services and products of third 
parties via computer and communication networks, in 
class 35.

שירותי מרקטינג, פרסום וקידום, דהיינו, שירותי פרסום ושיווק 
מקוונים; השכרה של מקום פרסום מקוון; קידום טובין ושירותים 
של אחרים באמצעות מחשבים ורשתות תקשורת; שירותי סקר 
שוק ופרטי התקשרות מקוונים; סיוע במכירה והחלפה של 
שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים באמצעות המחשב 

ורשתות תקשורת, הכל בסוג 35                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 38 סוג: 38

providing online communications links which transfer 
web site users to other local and global web pages; 
facilitating access to third party web sites; in class 38.

אספקת קישורים מקוונים המעבירים את משתמשי האתר 
לאתרי אינטרנט מקומיים או גלובלים; סיוע בגישה לדפי רשת 
של צד שלישי; בסוג 38.                                                     

                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 35431/07/2016



Trade Mark No. 271477 מספר סימן

Application Date 13/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Strauss Coffee B.V.

Address: Prof. J. H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee beverages with milk, coffee-based beverages; 
all included in class 30

משקאות קפה עם חלב; משקאות על בסיס קפה; הנכללים כולם 
בסוג 30                                   

כ"ה תמוז תשע"ו - 35531/07/2016



Trade Mark No. 271490 מספר סימן

Application Date 26/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for monitoring, geolocation and 
tactical coordination of computer network users, 
firearms, unmanned vehicles and assets in the field; 
computer database software; software used for 
monitoring weapon status and performance; software 
used for target surveillance, target recognition, target 
ranging and target tracking; communications 
software for connecting computer network users; 
computer hardware and software for setting up and 
configuring local area networks and wide area 
networks; computer networking hardware, namely, 
computer hardware for wireless content delivery; 
wireless network repeaters; wireless data 
transmitting devices; wireless data receivers; wireless 
communication devices for voice, data or image 
transmission; Wireless network controllers to monitor 
and control the functioning of other electronic devices 
(excluding gaming apparatus); satellite and wireless 
communication transmitters and receivers for voice 
and data; GPS sensors; portable electrical power 
supplies; computers and portable computers; scopes 
for firearms; spotting scopes; laser rangefinders; 
cameras for still photography; video cameras; parts 
and components of the aforementioned goods.

תוכנת מחשב לניטור, מיקום גיאוגרפי ותיאום טקטי של 
משתמשים ברשת מחשבים, כלי נשק, כלי רכב בלתי מאוישים 
ונכסים בתחום; תוכנת מסד נתוני מחשב; תוכנה המשמשת 

לניטור כלי נשק וביצועם; תוכנה המשמשת למעקב אחר היעד, 
זיהוי היעד, זיהוי טווח היעד ואיתורו; תוכנת תקשורת לחיבור 
משתמשים ברשת מחשב; חומרת מחשב ותוכנה להתקנה 
והגדרה של רשתות תקשורת מקומיות ורשתות תקשורת 

רחבות; חומרת מחשב ברשת, כלומר, חומרת מחשב לאספקת 
תוכן אלחוטי; משחזרים לרשת אלחוטיים; מכשירם להעברת 
נתונים אלחוטיים; מקלטי נתונים אלחוטיים; התקני תקשורת 
אלחוטיים עבור קול, נתונים או העברת תמונה; בקרי רשת 

אלחוטיים המשמשים לפיקוח ושליטה על תפקודם של מכשירים 
אלקטרוניים אחרים (למעט התקני משחקים); משדרי תקשורת 
אלחוטיים ולוויניים ומקלטים לקול ונתונים; חיישני גי.פי.אס; 

ספקי כוח חשמליים ניידים; מחשבים ומחשבים ניידים; טווחים 
לכלי נשק; טווחים של תצפית; מדי טווח לייזר; מצלמות ; 

מצלמות וידאו; חלקים ורכיבים של המוצרים האמורים.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 13 סוג: 13

Firearm tactical deployment systems sold as a unit, 
namely, firearms, software used for tactical 
deployment of firearms, wireless computer network 
transmitters and receivers, portable computers; 
structural parts and components of the 
aforementioned goods.

מערכות נשק בפריסה טקטית הנמכרות כיחידה אחת, כלומר, 
נשק חם, תוכנה המשמשת לפריסה טקטית של כלי נשק, 
משדרים ומקלטים אלחוטיים של רשת מחשבים, מחשבים 

ניידים; חלקים מבניים ורכיבים של המוצרים האמורים.             
                                                                                    

                                

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 35631/07/2016



 Owners

Name: Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC

Address: 545  New Park Avenue, West Hartford, 
Connecticut 06110, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

U.S.A., 02/04/2014, No. 86240053 ארה"ב, 02/04/2014, מספר 86240053

Class: 9 סוג: 9

Class: 13 סוג: 13

כ"ה תמוז תשע"ו - 35731/07/2016



Trade Mark No. 271499 מספר סימן

Application Date 14/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aharon Itzhak Kirshenbaum שם: אהרון יצחק קירשנבאום

Address: 50/4 Morgentau, Jerusalem, 9722285, Israel כתובת : מורגנטאו 50/4, ירושלים, 9722285, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 35831/07/2016



Trade Mark No. 271544 מספר סימן

Application Date 14/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michman Basad Ltd. שם: מיכמן בס"ד בע"מ

Address: Kineret 5, Bnei Brak, 5126237, Israel כתובת : כנרת 5, בני ברק, 5126237, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Robert Fishman, adv

Address: Gibor Sport Tower, 7 Menahem Begin St., 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: רוברט פישמן ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט קומה 9, רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 
52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financing services,  monetary affairs, foreign 
currency exchange services, check cashing, travelers 
checks services, all included in class 36.

שירותי מימון, שירותים פיננסיים, עסקי כספים, שירותי המרת 
מטבע זר, שירותי ניכיון שיקים, שירותי המחאות נוסעים 

;הנכללים כולם בסוג 36.                           

כ"ה תמוז תשע"ו - 35931/07/2016



DPP

Trade Mark No. 271608 מספר סימן

Application Date 18/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chembio Diagnostic Systems, Inc.

Address: 3661 Horseblock Road, Medford, New York, 
11763, U.S.A.

(Delaware 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: 5 סוג: 5

Rapid diagnostic tests for medical diseases or 
conditions; all included in class 5.

מבדקים דיאגנוסטים מהירים למחלות ומצבים רפואיים; כולם 
נכללים בסיווג 5.                             

כ"ה תמוז תשע"ו - 36031/07/2016



Trade Mark No. 271707 מספר סימן

Application Date 15/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yael Goldstein שם: יעל גולדשטיין

Address: D.N Har Hevron, Pney Hever, 90420, Israel כתובת : ד.נ. הר חברון, פני חבר, 90420, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Kimel

Address: zabotinski 40 st, Zichron Yaakov, 30900, Israel

שם: אייל קימל עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 40, זכרון יעקב, 30900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Playing cards; games; games and playthings.
 

משחקים וצעצועים; קלפי משחק; משחקים.                     

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; arranging and 
conducting of workshops [training]; conducting of 
training workshops; arranging, conducting and 
organization of training workshops; arranging and 
conducting of workshops, tutorials, seminars; 
arranging and conducting, classes, lectures, 
seminars and training workshops. training therapists 
and advisors. arranging and conducting workshops 
for the training of therapists and advisors.

חינוך; הענקת אימונים; ארגון וניהול סדנאות (אימון); ניהול 
סדנאות [הכשרה]; הכנה, ניהול וארגון של סדנאות [הכשרה]; 
ארגון וניהול של סדנאות, שיעורי הדרכה, סמינרים וכנסים; 
שירותי ייעוץ ומידע לגבי הכנה, ניהול וארגון של סדנאות 

[הכשרה]; ארגון וניהול הרצאות; ארגון וניהול למידה מרחוק; 
ארגון וניהול סדנאות הכשרה; מתן קורסים חינוכיים, הרצאות, 
סמינרים ותוכניות הכשרה; אימון והדרכת מטפלים ויועצים; 
ארגון סדנאות והרצאות לאימון מטפלים.                           

Class: 45 סוג: 45

Counselling services in the field of personal 
relationships; personal relationships counselling; 
Internet- based matchmaking services; computer 
dating services; Internet- based dating, matchmaking 
and personal introduction services.

שירותי ייעוץ לגבי התנהלות במערכות יחסים אישיים ; הדרכה 
מייעצת ליחסים בין אישיים ; שירותי שידוכים מבוססי-אינטרנט; 

שירותי שידוכים ממוחשבים; שירותי היכרויות, שידוכים 
והתוודעות אישית.                                                             

                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 36131/07/2016



Trade Mark No. 271750 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: TIANJIN GALAXY VALVE CO., LTD

Address: No. 15, Tianhua Road, Balitai, District, Tianjin, 
Industiral Area, Jinnan, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Valves of metal, other than parts of machines; drain 
traps [valves] of metal; water-pipe valves of metal; 
pipework of metal; all included in class 6.

שסתומי מתכת, שאינם חלקים של מכונות; מלכודות ניקוז 
[שסתומים] ממתכת; שסתומי צנרת מים ממתכת; צינורות 

מתכת; הנכללים כולם בסוג 6.                                             
      

כ"ה תמוז תשע"ו - 36231/07/2016



בריויט
BARIVIT

Trade Mark No. 271760 מספר סימן

Application Date 28/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEO-LIFE HEALTH-CARE LTD. שם: ניאו-לייף בריאות בע"מ

Address: Beit Neopharm, 6 Hashiloach Street, P.O.B. 
3607, Petach Tikvah, 49170, Israel

כתובת : בית ניאופרם, רחוב השילוח 6,, ת.ד. 3607, פתח תקוה, 
49170, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamins; minerals; nutritional supplements; food 
supplements; dietetic substances adapted for 
medical use; medical chewing gum; tea for medicinal 
purposes; dietetic food and beverages; vitamin 
drinks; medical energizing and strengthening food 
products; milk formulas;  food for babies; medical 
plants and herbs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the skin and hair; preparations for the 
treatment and care of the skin; materials for 
dressings; disinfectants; all included in class 5.

ויטמינים; מינרלים; תוספים תזונתיים; תוספי מזון; חומרים 
דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; גומי לעיסה רפואי; תה 
למטרות רפואיות; מזון ומשקאות דיאטטיים; משקאות ויטמין; 
מוצרי מזון  רפואיים ממריצים ומחזקים; פורמולות חלב;  מזון 
לתינוקות; צמחי ועשבי מרפא; תכשירים תרופתיים לטיפול 
בעור ובשיער; תכשירים תרופתיים לשמירת וטיפוח העור; 

חומרי חבישה; חומרי חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 36331/07/2016



Trade Mark No. 271764 מספר סימן

Application Date 29/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: BURGER KING CORPORATION

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, 
U.S.A.

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Hamburger sandwiches; fish sandwiches; chicken 
sandwiches; veggie burger sandwiches; breakfast 
sandwiches; hot sandwiches; burritos; sandwiches; 
wrap sandwiches; burgers contained in bread rolls; 
French toast; pancakes; condiments, namely pickle 
relish and sandwich relish; mustard; ketchup; 
mayonnaise; salad dressings; oatmeal; cinnamon 
rolls, doughnuts; pies; desserts consisting primarily of 
ice cream or ice milk and including a variety of 
customer-selected toppings, namely, coffee flavored 
syrup, cookie crumbs, cake, marshmallow topping, 
and flavored; ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
all of the foregoing sold in restaurants for 
consumption on or off the premises ; all included in 
class 30

כריכי המבורגר; כריכי דגים; כריכי עוף; כריכי  המבורגר 
צמחוני; כריכי ארוחת בוקר; כריכים חמים; בוריטוס; כריכים; 

כריכים מלופפים; המבורגרים הכלולים בלחמניות; פרנץ׳ טוסט; 
פנקייקים; תבלינים, דהיינו תבלון חמוצים ותבלון כריכים; חרדל; 
קטשופ; מיונז; רטבים לסלט; שיבולת שועל; לחמניות קינמון, 
סופגניות; פשטידות; קינוחים המורכבים בעיקר מגלידה או 
גלידה דלת שומן וכוללים מגוון רחב של תוספות שנבחרו ע״י 
הלקוח, דהיינו, סירופ בטעם קפה,  פירורי עוגיות, עוגה, ציפוי 
מרשמלו; גלידה, גלידות דלות שומן ופרוזן יוגורט; כל האמור 
לעיל נמכרים במסעדות לצריכה במקום או מחוץ לאתר; 

הנכללים כולם בסוג 30.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ה תמוז תשע"ו - 36431/07/2016



HOME OF THE WHOPPER

Trade Mark No. 271765 מספר סימן

Application Date 29/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Chicken pieces; potato fries; French fried potatoes; 
hash brown potatoes; garden salads; milk and milk 
products excluding ice cream, ice milk, and frozen 
yogurt; milk shakes; milk-based beverages; onion 
rings;processed apples; whipped topping; 
jellies;jams; eggs; bacon; cheese; pickles; processed 
onions; prepared meals consisting primarily of meat, 
fish, and poultry; constituents for meals, namely beef, 
chicken, and fish burger patties; all of the foregoing 
sold in restaurants for consumption on or off the 
premises; prepared and processed nuts; milk 
products; all included in class 29

חתיכות עוף; צ׳יפס תפוח אדמה; תפוחי אדמה  מטוגנים בנוסח 
צרפתי; תפוחי אדמה מגוררים מטוגנים; סלטי גן; חלב ומוצרי 

חלב למעט גלידה, גלידות דלות שומן ופרוזן יוגורט; 
מילקשייקים; משקאות על בסיס חלב; טבעות בצל; תפוחים 
מעובדים; ציפוי קצפת; ג׳לי; ריבות; ביצים; בייקון; גבינה; 

חמוצים; בצל מעובד; ארוחות מוכנות המורכבות בעיקר מבשר, 
דגים, ועופות; מרכיבים לארוחות, דהיינו קציצות המבורגר 
העשויות מבשר בקר, עוף ודגים; כל האמור לעיל נמכרים 
במסעדות לצריכה במקום או מחוץ לאתר; אגוזים מוכנים 

ומעובדים; מוצרי חלב; הנכללים כולם בסוג 29.
                                                                                     

                                                                        

Class: 30 סוג: 30

Hamburger sandwiches; fish sandwiches; chicken 
sandwiches; veggie burger sandwiches; breakfast 
sandwiches; hot sandwiches; burritos; sandwiches; 
wrap sandwiches; burgers contained in bread rolls; 
French toast; pancakes; condiments, namely pickle 
relish and sandwich relish; mustard; ketchup; 
mayonnaise; salad dressings; oatmeal; cinnamon 
rolls, doughnuts; pies; desserts consisting primarily of 
ice cream or ice milk and including a variety of 
customer-selected toppings, namely, coffee flavored 
syrup, cookie crumbs, cake, marshmallow topping, 
and flavored; ice cream, ice milk and frozen
yogurt; all of the foregoing sold in restaurants for 
consumption on or off the premises ; all included in 
class 30

כריכי המבורגר; כריכי דגים; כריכי עוף; כריכי המבורגר צמחוני; 
כריכי ארוחת בוקר; כריכים חמים; בוריטוס; כריכים; כריכים 
מלופפים; המבורגרים הכלולים בלחמניות; פרנץ׳ טוסט; 

פנקייקים; תבלינים, דהיינו תבלון חמוצים ותבלון כריכים; חרדל; 
קטשופ; מיונז; רטבים לסלט; שיבולת שועל; לחמניות קינמון, 
סופגניות; פשטידות; קינוחים המורכבים בעיקר מגלידה או 
גלידה דלת שומן וכוללים מגוון רחב של תוספות שנבחרו ע״י 
הלקוח, דהיינו, סירופ בטעם קפה, פירורי עוגיות, עוגה, ציפוי 
מרשמלו; גלידה, גלידות דלות שומן ופרוזן יוגורט; כל האמור 
לעיל נמכרים במסעדות לצריכה במקום או מחוץ לאתר; 

הנכללים כולם בסוג 30.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 43 סוג: 43

 Services of providing food and drink, namely, 
restaurant, roadhouse and cafe services; cafe and 
coffee bar services; food  and drink preparation 
services; food and drink take-out restaurant services; 
restaurant services; fast-food restaurant services; 
quick service restaurant services; self-service 
restaurant services; snack bars, restaurant and bar 
services including take¬out; providing prepared 
meals; preparation of food or meals for consumption 
on or off
the premises ; all included in class 43

שירותים של אספקת מזון ומשקה, דהיינו, שירותי מסעדה, 
פונדק דרכים ובית קפה; שירותי בית קפה ובר קפה; שירותי 
הכנת מזון ומשקה; שירותי הסעדת מזון ושתייה ארוחות קח 
ולך; שירותי  מסעדה; שירותי מסעדת מזון מהיר; שירותי 

מסעדת שירות מהיר; שירותי מסעדה בשירות  עצמי; שירותי 
מזנונים, מסעדה ובר הכוללים ארוחות קח ולך; אספקת ארוחות 

מוכנות; הכנה של מזון או ארוחות לצריכה במקום או מחוץ 
לאתר; הנכללים כולם בסוג 43.

                                                                                     
                                                                                    

                                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 36531/07/2016



 Owners

Name: BURGER KING CORPORATION

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, 
U.S.A.

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 36631/07/2016



BK

Trade Mark No. 271766 מספר סימן

Application Date 29/01/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Chicken pieces; potato fries; French fried potatoes; 
hash brown potatoes; garden salads; milk and milk 
products excluding ice cream, ice milk, and frozen 
yogurt; milk shakes; milk-based beverages; onion 
rings; processed apples; whipped topping; jellies; 
jams; eggs; bacon; cheese; pickles; processed 
onions; prepared meals consisting primarily of meat, 
fish, and poultry; constituents for meals, namely beef, 
chicken, and fish burger patties; all of the foregoing 
sold in restaurants for consumption on or off the 
premises; prepared and processed nuts; milk 
products; all included in class 29

חתיכות עוף; צ׳יפס תפוח אדמה; תפוחי אדמה מטוגנים בנוסח 
צרפתי; תפוחי אדמה מגוררים מטוגנים; סלטי גן; חלב ומוצרי 

חלב למעט גלידה, גלידות דלות שומן ופרוזן יוגורט; 
מילקשייקים; משקאות על בסיס חלב; טבעות בצל; תפוחים 
מעובדים; ציפוי קצפת; ג׳לי; ריבות; ביצים; בייקון; גבינה; 

חמוצים; בצל מעובד; ארוחות מוכנות המורכבות בעיקר מבשר, 
דגים, ועופות; מרכיבים לארוחות, דהיינו קציצות המבורגר 
העשויות מבשר בקר, עוף ודגים; כל האמור לעיל נמכרים 
במסעדות לצריכה במקום או מחוץ לאתר; אגוזים מוכנים 

ומעובדים; מוצרי חלב; הנכללים כולם בסוג 29.
                                                                                     
                                                                              

Class: 30 סוג: 30

Hamburger sandwiches; fish sandwiches; chicken 
sandwiches; veggie burger sandwiches; breakfast 
sandwiches; hot sandwiches; burritos; sandwiches; 
wrap sandwiches; burgers contained in bread rolls; 
French toast; pancakes; condiments, namely pickle 
relish and sandwich relish; mustard; ketchup; 
mayonnaise; salad dressings; oatmeal; cinnamon 
rolls, doughnuts; pies; desserts consisting primarily of 
ice cream or ice milk and including a variety of 
customer-selected toppings, namely, coffee flavored 
syrup, cookie crumbs, cake, marshmallow topping, 
and flavored; ice cream, ice milk

כריכי המבורגר; כריכי דגים; כריכי עוף; כריכי המבורגר צמחוני; 
כריכי ארוחת בוקר; כריכים חמים; בוריטוס; כריכים; כריכים 
מלופפים; המבורגרים הכלולים בלחמניות; פרנץ׳ טוסט; 

פנקייקים; תבלינים, דהיינו תבלון חמוצים ותבלון כריכים; חרדל; 
קטשופ; מיונז; רטבים לסלט; שיבולת שועל; לחמניות קינמון, 
סופגניות; פשטידות; קינוחים המורכבים בעיקר מגלידה או 
גלידה דלת שומן וכוללים מגוון רחב של תוספות שנבחרו ע״י 
הלקוח, דהיינו, סירופ בטעם קפה, פירורי עוגיות, עוגה, ציפוי 
מרשמלו; גלידה, גלידות דלות שומן ופרוזן יוגורט; כל האמור 
לעיל נמכרים במסעדות לצריכה במקום או מחוץ לאתר; 

הנכללים כולם בסוג 30.
                         

Class: 43 סוג: 43

Services of providing food and drink, namely, 
restaurant, roadhouse and cafe services; cafe and 
coffee bar services; food and drink preparation 
services; food and drink take-out restaurant services; 
restaurant services; fast-food restaurant services; 
quick service restaurant services; self-service 
restaurant services; snack bars, restaurant and bar 
services including take¬out; providing prepared 
meals; preparation of food or meals for consumption 
on or off
the premises ; all included in class 43

שירותים של אספקת מזון ומשקה, דהיינו, שירותי מסעדה, 
פונדק דרכים ובית קפה;-שירותי בית קפה ובר קפה; שירותי 
הכנת מזון ומשקה; שירותי הסעדת מזון ושתייה ארוחות קח 

ולך;
שירותי מסעדה; שירותי מסעדת מזון מהיר; שירותי מסעדת 
שירות מהיר; שירותי מסעדה בשירות עצמי; שירותי מזנונים, 
מסעדה ובר הכוללים ארוחות קח ולך; אספקת ארוחות מוכנות; 

הכנה של מזון או ארוחות לצריכה במקום או מחוץ לאתר; 
הנכללים כולם בסוג 43.

                                                                                     
                                                                                    

                                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 36731/07/2016



 Owners

Name: BURGER KING CORPORATION

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, 
U.S.A.

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 36831/07/2016



BURGER KING

Trade Mark No. 271767 מספר סימן

Application Date 29/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: BURGER KING CORPORATION

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, 
U.S.A.

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Hamburger sandwiches; fish sandwiches; chicken 
sandwiches; veggie burger sandwiches; breakfast 
sandwiches; hot sandwiches; burritos; sandwiches; 
wrap sandwiches; burgers contained in bread rolls; 
French toast; pancakes; condiments, namely pickle 
relish and sandwich relish; mustard; ketchup; 
mayonnaise; salad dressings; oatmeal; cinnamon 
rolls, doughnuts; pies; desserts consisting primarily of 
ice cream or ice milk and including a variety of 
customer-selected toppings, namely, coffee flavored 
syrup, cookie crumbs, cake, marshmallow topping, 
and flavored; ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
all of the foregoing sold in restaurants for 
consumption on or off the premises ; all included in 
class 30.

כריכי המבורגר; כריכי דגים; כריכי עוף; כריכי המבורגר צמחוני; 
כריכי ארוחת בוקר; כריכים חמים; בוריטוס; כריכים; כריכים 
מלופפים; המבורגרים הכלולים בלחמניות; פרנץ׳ טוסט; 

פנקייקים; תבלינים, דהיינו תבלון חמוצים ותבלון כריכים; חרדל; 
קטשופ; מיונז; רטבים לסלט; שיבולת שועל; לחמניות קינמון, 
סופגניות; פשטידות; קינוחים המורכבים בעיקר מגלידה או 
גלידה דלת שומן וכוללים מגוון רחב של תוספות שנבחרו ע״י 
הלקוח, דהיינו, סירופ בטעם קפה, פירורי עוגיות, עוגה, ציפוי 
מרשמלו; גלידה, גלידות דלות שומן ופרוזן יוגורט; כל האמור 
לעיל נמכרים במסעדות לצריכה במקום או מחוץ לאתר; 

הנכללים כולם בסוג 30.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 43 סוג: 43

Services of providing food and drink, namely, 
restaurant, roadhouse and cafe services; cafe and 
coffee bar services; food and drink preparation 
services; food and drink take-out restaurant services; 
restaurant services; fast-food restaurant services; 
quick service restaurant services; self-service 
restaurant services; snack bars, restaurant and bar 
services including take¬out; providing prepared 
meals; preparation of food or meals for consumption 
on or off the premises ; all included in class 43

שירותים של אספקת מזון ומשקה, דהיינו, שירותי מסעדה, 
פונדק דרכים ובית קפה; שירותי בית קפה ובר קפה; שירותי 
הכנת מזון ומשקה; שירותי הסעדת מזון ושתייה ארוחות קח 

ולך;
שירותי מסעדה; שירותי מסעדת מזון מהיר; שירותי מסעדת 
שירות מהיר; שירותי מסעדה בשירות עצמי; שירותי מזנונים, 
מסעדה ובר הכוללים ארוחות קח ולך; אספקת ארוחות מוכנות; 

הכנה של מזון או ארוחות לצריכה במקום או מחוץ לאתר; 
הנכללים כולם בסוג 43.

                                                                                     
                                                                                    

                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 36931/07/2016



Trade Mark No. 271768 מספר סימן

Application Date 29/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: BURGER KING CORPORATION

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, 
U.S.A.

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Hamburger sandwiches; fish sandwiches; chicken 
sandwiches; veggie burger sandwiches; breakfast 
sandwiches; hot sandwiches; burritos; sandwiches; 
wrap sandwiches; burgers contained in bread rolls; 
French toast; pancakes; condiments, namely pickle 
relish and sandwich relish; mustard; ketchup; 
mayonnaise; salad dressings; oatmeal; cinnamon 
rolls, doughnuts; pies; desserts consisting primarily of 
ice cream or ice milk and including a variety of 
customer-selected toppings, namely, coffee flavored 
syrup, cookie crumbs, cake, marshmallow topping, 
and flavored; ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
all of the foregoing sold in restaurants for 
consumption on or off the premises ; all included in 
class 30.

כריכי המבורגר; כריכי דגים; כריכי עוף; כריכי המבורגר צמחוני; 
כריכי ארוחת בוקר; כריכים חמים; בוריטוס; כריכים; כריכים 
מלופפים; המבורגרים הכלולים בלחמניות; פרנץ׳ טוסט; 

פנקייקים; תבלינים, דהיינו תבלון חמוצים ותבלון כריכים; חרדל; 
קטשופ; מיונז; רטבים לסלט; שיבולת שועל; לחמניות קינמון, 
סופגניות; פשטידות; קינוחים המורכבים בעיקר מגלידה או 

גלידה דלת שומן וכוללים מגוון רחב של תוספות  שנבחרו ע״י 
הלקוח, דהיינו, סירופ בטעם קפה, פירורי עוגיות, עוגה, ציפוי 
מרשמלו; גלידה, גלידות דלות שומן ופרוזן יוגורט; כל האמור 
לעיל נמכרים במסעדות לצריכה במקום או מחוץ לאתר; 

הנכללים כולם בסוג 30.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 37031/07/2016



FLYING TIGER

Trade Mark No. 271769 מספר סימן

Application Date 29/01/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zebra A/S

Address: Rådhuspladsen 59, 3rd floor, Copenhagen V, 
DK-1550, Denmark

Private Liability Company incorporated in Denmark

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: 35 סוג: 35

Import-export agency services; retail and on-line 
retail services, featuring a wide variety of consumer 
goods; retail and on-line retail convenience store 
services, and retail and on-line retail department 
store services.

 

שירותי סוכנות יבוא - יצוא; קמעונאות ושירותי קמעונאות 
מקוונים, שמציעים מגוון רחב של מוצרי צריכה; קמעונאות 
ושרותי חנויות נוחות קמעונאיות מקוונים, וקמעונאות ושרותי 

חנויות כלבו קמעונאיות מקוונים.
                                                                       

כ"ה תמוז תשע"ו - 37131/07/2016



Trade Mark No. 271866 מספר סימן

Application Date 13/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0840556 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Gebze Organize Sanayi Bölgesi,İhsan Dede 
Cad. 800,, Gebze Kocaeli, Turkey

(Turkey Incorporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, sugar, pastry and confectionery.

כ"ה תמוז תשע"ו - 37231/07/2016



XSENSE

Trade Mark No. 271888 מספר סימן

Application Date 02/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CYBERX ISRAEL LTD שם: סייבראקס ישראל בע"מ

Address: Galgaley Haplada 6, Herzeliya, 4672202, Israel כתובת : גלגלי הפלדה 6, הרצליה, 4672202, ישראל

חברה ישראלית בערבון מוגבל

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: 9 סוג: 9

Computer software and hardware for cyber security 
of industrial sites and facilities and their networks; 
computer software for cyber security; all included in 
Class 9.

תוכנה וחומרת מחשב לאבטחת סייבר של אתרים ומתקנים 
תעשייתיים והרשתות שלהם; תוכנת מחשב לאבטחת סייבר; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       

                                              

Class: 42 סוג: 42

Computer consultation in the field cyber security of 
industrial sites and facilities and their networks; 
maintenance of computer software relating to cyber 
security of industrial sites and facilities and their 
networks; development of computer software in the 
field of cyber security; all included in Class 42.

ייעוץ ממוחשב בתחום אבטחת סייבר של אתרים ומתקנים 
תעשייתיים והרשתות שלהם; תחזוקה של תוכנת המחשב 
הקשורה לאבטחת סייבר של אתרים ומתקנים תעשייתיים 

והרשתות שלהם; פיתוח תוכנת מחשב בתחום אבטחת סייבר; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    

                                                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 37331/07/2016



Trade Mark No. 271890 מספר סימן

Application Date 02/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nir Shlanger שם: ניר שלנגר

Address: Poleg Street 152, Rosh Haayin, Israel כתובת : פולג 152, ראש העין, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren-Klein, Law Office

Address: Hamigdal 6, P.O.B. 172, Beit Yizhak, 42920, 
Israel

שם: אורן - קליין, משרד עורכי דין

כתובת : המגדל 6, ת.ד. 172, בית יצחק, 42920, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Advisory services relating to interior design; design of 
Interior decor.

שירותי ייעוץ בתחום עיצוב פנים; תכנון עיצוב פנים.                 
                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 37431/07/2016



Trade Mark No. 271939 מספר סימן

Application Date 01/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ziv Ben שם: זיו בן

Address: Hapalmach 34, Givataim, 53406, Israel כתובת : הפלמ"ח 34, גבעתיים, 53406, ישראל

Name: Mor Ben שם: מור בן

Address: 34 Hapalmach, Givatayim, 53406, Israel כתובת : רחוב הפלמ"ח 34, גבעתיים, 53406, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nili Werker, Att-At-Law

Address: Azrieli center5, (Blustein-Zigenlaub-Bar kaha ,, 
Tel Aviv, Israel

שם: נילי ורקר, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5 משרד עו"ד בלושטיין- ציגנלאוב, תל 
אביב, 6702501, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Musical entertainment; musical performances, 
concerts, orchestras; Jazz performances; Music 
recording studio services; presentation of musical 
performances; entertainment services provided by 
artists and musical groups; providing on-line music; 
production of sound, music and video recordings; 
providing information in the field of music; providing 
entertainment services in the form of live musical 
performances or recorded music; DVD and CD-ROM 
film production; 

שירותי בידור מוסיקלי; קונצרטים מוזיקליים; שירותי אולפנים 
להקלטת מוסיקה; תזמורות; הצגת הופעות מוסיקליות; מופעי 
ג'אז ואחרים; שירותי בידור המסופקים על ידי אמנים ולהקות 
מוסיקה; אספקת מוסיקה מקוונת; הפקת הקלטות קול, מוסיקה 
ווידאו; אספקת מידע בתחום המוסיקה; אספקת שירותי בידור 
בצורת הופעות מוסיקליות חיות או מוסיקה מוקלטת; הפקת 
סרטים ב- די.וי.די ובתקליטורים.                                         
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ה תמוז תשע"ו - 37531/07/2016



PHILOSEED

Trade Mark No. 272080 מספר סימן

Application Date 08/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PHILOSEED שם: פילוסיד בע"מ

Address: Hahazvim 82, Moshav Hazav, 7984200, Israel כתובת : החצבים 82, חצב, 7984200, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Seeds; vegetables seeds זרעים.; זרעי ירקות           

כ"ה תמוז תשע"ו - 37631/07/2016



Trade Mark No. 272081 מספר סימן

Application Date 08/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PHILOSEED שם: פילוסיד בע"מ

Address: Hahazvim 82, Moshav Hazav, 7984200, Israel כתובת : החצבים 82, חצב, 7984200, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Seeds; vegetables seeds .
     
 
 
 
 

זרעים.; זרעי ירקות  .        
 
 
 
 

       

כ"ה תמוז תשע"ו - 37731/07/2016



Trade Mark No. 272090 מספר סימן

Application Date 06/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry ; all 
included in class 1. 

מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן 
בחקלאות, גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, 
חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי 

דלקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חומרים כימיים לשמור מצרכי 
מזון; חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה ; הנכללים 
כולם בסוג 1.                                                                  
                                                                                    

                            

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordents; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists ; all included in class 2. 

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול 
עץ; חומר גוון; קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות 
בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים 

ואומנים ; הנכללים כולם בסוג 2.                                          
                                                                  

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 3. 

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, 
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים ; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                  

                  

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting ; all included in class 4. 

שמנים ושומנים תעשיתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק, 
תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק(לרבות 

בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות לתאורה ; הנכללים כולם 
בסוג 4.                                                          

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides ; all included in class 5. 

 תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; 
חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; 
אספלניות, חומרי חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה 
המשמשת לריפוי שיניים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת 

רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5 . 
                                                                                     

                        

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores; all included in class 6. 

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים 
ממתכת; חומרים מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים 
ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, 
פריטים קטנים של מוצרי מתכת; צנורות ואבובים ממתכת; 

כספות; סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים; 
עופרות מתכת ; הנכללים כולם בסוג 6.                                
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Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; vacuum cleaner, washing 
machine, blender, electric juicer, juicer, compressor, 
automatic shallow-well pump, power tool (such as 
cutter, drill, hammer drill, circular saw, disk grinder) 
and parts therefor, semi-conductor manufacturing 
apparatus, turbine, compressed air engines, AC 
motors and DC motors; all included in Class 7.

מכונות וכלי מכונות; מוטורים ומנועים (למעט מנועים לכלי רכב 
יבשתיים); מצמדים ורכיבי תמסורת(למעט לכלי רכב יבשתיים); 
מכשירים חקלאיים שאינם מופעלים ידנית; מדגרות לביצים; 

שואב אבק, מכונת כביסה, ממחה, מסחטה חשמלית, מסחטה, 
מדחס, משאבה אוטומטית לבאר רדודה, כלי חשמל(כגון חותך, 

מקדחה, מקדח פטיש, מסור עגול, דיסק טחינה) וחלקים 
עבורם, התקנים לייצור מוליכים־למחצה, טורבינות, מנועי אויר 
דחוס, מנועי AC (איי.סי) ומנועי DC (דרסי.) הנכללים כולם 

בסוג 7.                                                                          
                                                                                    

                                                                  

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors; electric shaver, razor, electric hair 
clipper; all included in Class 8.

כלי עבודה ומכשירים (המופעלים ידנית); סכו״ם;נשק צד; 
תערים; מכונת גילוח חשמלית, תער, גוזז שיער חשמלי; 
הנכללים כולם בסוג 8.                                             

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, namely data storage hardware 
platforms that are used to supply storage and 
storage-related functionality such as remote data 
replication and data life cycle management to groups 
of enterprise servers/computers, often via a Storage 
Area Network (SAN), and manuals sold therewith; 
Scientific, nautical, surveying, photographic, saving 
and teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin- operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; dry battery, rechargeable 
battery, TV set, DVD player/recorder, VCD 
player/recorder, VCR, DVD camcorder, DVD disks, 
plasma monitor, plasma TV, LCD projector, HDD 
recorder, audio tape player/recorder, peripherals of 
computer hardware, PDA, mobile phone, computer 
software, inverter, regulators, microprocessor, CPU, 
memory and other semi-conductor devices, electric 
flat irons, optical apparatus and instruments, 
projection apparatus, movie projectors, stereos, 
telephones; electric household apparatus and 
appliances; all included in class 9.

חומרות מחשב, דהיינו מצעי חומרות לאכסון נתונים המשמשים 
להענקת יכולות אכסון ויכולות הקשרי אכסון כגון הענקת מידע 

מרוחק וניהול מחזור חיים של נתונים לקבוצות של 
שרתי/מחשבי חברה, פעמים רבות באמצעות רשת אכסון 

אזורית ,(SAN) (אס.איי.אן) וחוברות הדרכה הנמכרות עימן; 
התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקר הים, במחקר, 
בצילום, בסינמטוגרפיה, באופטיקה, בשקילה, במדידה, 

באיתות, בבדיקה(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים 
ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה,  וויסות או בקרה על 
חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שחזור של קול או דמויות; 

נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות מכירה 
אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; 
קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; 
התקנים לכיבוי אש; סוללה יבשה, סוללה הנטענת מחדש, 
 VCR^vyo (די.וי.די) DVD, מערכת טלויזיה, נגן/רשם

(וי.סי.אר), VCD (וי.סי.די) מצלמת וידאו ומכשיר הקלטה 
,DVD (די.וי.די) דיסקי ,DVD (די.וי.די) צג פלזמה , טלויזית 
פלזמה, מקרן LCD, (אל.סי.די) רשם ,HDD (הייצ. די.די) 
 PDA, נגן/רשם סרט שמע, ציוד היקפי של חומרת מחשב

(פי.די.איי.), טלפון נייד, תוכנת מחשב, מהפך, ווסתים, מעבד 
זעיר,CPU (סי.פי.איי.) זכרון והתקני מוליכים למחצה אחרים, 
מגהצים שטוחים חשמליים, התקנים ומכשירים אופטיים, התקני 
הקרנה, מקרני סרטים, מכשירי סטריאו, טלפונים; הנכללים 

כולם בסוג 9.                                                                  
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles, suture materials ; all included in 
class 10. 

 התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים 
ולריפוי וטרינרי; איברים, עיניים ושיניים, כולם מלאכותיים; 

פריטים אורתופדיים; חומרי תפירה ; הנכללים כולם בסוג 10.   

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; fluorescent lamp, light 
bulb, gas stove, electric thermos pot, dish washer, 
rice cooker, bread maker, microwave oven, IH cooker 
for kitchen, air conditioner, ceiling fan, exhausting fan 
(range hood); all included in Class 11.

התקנים לתאורה, לחימום, ליצירת קיטור, לבישול, לקירור, 
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות; נורה 

פלואורסצנטית, נורת להט, כירי גז, תרמוס חשמלי, מדיח כלים, 
 IH מבשל אורז, מכשיר להכנת לחם, תנור מיקרו־גל, מבשל
(איי.אייצ) למטבח, מזגן, מאוורר תקרה, מאוורר פליטה(קולט 
אדים); הנכללים כולם בסוג 11.                                          
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Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; railway rolling stock, land vehicles; electric 
motors and internal combustion engines, all included 
in class 12. 

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או בים; ניד של 
רכבות, כלי רכב יבשתיים; מנועים חשמליים ומנועים בשריפה 
פנימית, כולם לכלי רכב יבשתיים, וחלקים ומתאמים הכלולים 
בסוג 12.                                                                        

                                    

Class: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
Fireworks ; all included in class 13. 

כלי נשק; תחמושת וקליעים; חומרי נפץ; זיקוקים די¬נור ; 
הנכללים כולם בסוג 13.                           

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 ; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם 
בסוג 14 .                                                                       

    

Class: 15 סוג: 15

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

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers’ type; printing 
blocks ; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים ן צרכי 

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; 
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד(למעט רהיטים); חומרי 
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה 
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות ; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal; all included in 
class 17.

גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, אסבסטוס, נציץ, וטובין העשויים 
מחומרים אלו שאינם נכללים בסוגים אחרים; מוצרים פלסטיים 

משוחלים לשימוש בייצור; חומרי אטימה, סתימה ובידוד; 
צינורות גמישים שאינם ממתכת ; הנכללים כולם בסוג 17.        
                                                                                    

            

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 ;all included in class 18.

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

;הנכללים כולם בסוג 18.                                                    
                                                                      

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal; all included in class 19.

חומרי בנין(לא מתכתיים); צינורות קשיחים לא מתכתיים לבניה; 
אספלט, זפת וביטומן; בניינים ניידים שאינם מתכתיים; מצבות 
שאינן ממתכת ; הנכללים כולם בסוג 19.                               

                                                      

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics ; all included in class 
20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; טובין(שאינם נכללים 
בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, 
עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום, 
ותחליפים לחומרים אלה או מפלסטיק ; הנכללים כולם בסוג 

                                                                                .20
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Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steel wool; unworked or semi- worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes ; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח ; מסרקות וספוגים; מברשות(פרט 
למכחולים); חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצורכי ניקוי, 
צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה(פרט 
לזכוכית לצורכי בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם 

כלולים בסוגים אחרים ; הנכללים כולם בסוג 21 .                    
                                                                                    

                                      

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; all included in class 22. 

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים, 
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד 

ומילוי(למעט גומי או פלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים גולמיים ; 
הנכללים כולם בסוג 22 .                                                    

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads, for textile use ; all included in 
class 23.

מטווה וחוטים לשימוש באריגה ; הנכללים כולם בסוג 23.         
                

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers ; all included in class 
24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה ושולחן ; הנכללים כולם בסוג 24 .                               

  

Class: 25 סוג: 25

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

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

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers ; 
all included in class 26.

תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים; ווים ולולאות, 
סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים; הנכללים כולם בסוג 26.

                                         

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); all included in class 27. 

שטיחים, מרבדים, מחצלות, לינולאום וחומרים אחרים לכיסוי 
רצפות קיימות; וילאות קיר(שאינם מאריג) ; הנכללים כולם בסוג 

 .27
                                                         

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees ; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד ; הנכללים כולם בסוג 

 .28
                                                                 

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מוקפאים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים; 
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם 

בסוג 29 .                                                                       
  

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; all included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; 
דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.             
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Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt; all included in 
class 31. 

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; בעלי חיים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים 

ופרחים חיים; מזון לבעלי חיים, לתת ; הנכללים כולם בסוג 31.  
                                                                                    

                                    

Class: 32 סוג: 32

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

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32.                           
                                              

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33.       
                

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers’ articles; matches ; all included in 
class 34.

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34.           
                  

Class: 35 סוג: 35

conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, electronic 
components, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, automatic vending 
machines, mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers, fire¬extinguishing 
apparatus, apparatus and instruments for chemical 
and physical laboratories, sample preparation 
apparatus and equipment, measuring apparatus and 
instruments, automatic control apparatus, materials 
testing apparatus, electrical power distribution and 
control apparatus, electric batteries, electric, 
magnetic and electromagnetic measuring apparatus 
and meters, sensors, electric wires and cables, 
spectacles, contact lenses, electrical communication 
apparatus and instruments, including telephone sets, 
telephone exchange apparatus, teletypewriters, 
telegraph apparatus and facsimile machines, 
broadcasting apparatus, including digital receivers, 
digital recorders, television receivers, television 
cameras, television transmitters, radio receivers and 
transmitters, radio communication apparatus and 
radar apparatus, radio antennae, televisions, LCD 
televisions, plasma televisions, plasma displays, 
plasma monitors, projectors, home cinema 
projectors, remote control telemetry apparatus, 
vehicle telemetry, loudspeakers, public address 
systems, jukeboxes, tape recorders and players, 
record players, video cameras, DVD cameras, video 
tape and DVD players, video recorders, antennae, 
microphones, metronomes, phonograph records, 
DVDs and video tapes, compact discs, CD-ROMs, 
floppy discs, magnetic tapes and cards, electronic, 
magnetic and ultrasonic apparatus and instruments 
for scientific purposes, electron microscopes, 
electrostatic copying and photo-copying machines, 
scanners, computers, computer peripheral 
equipment, hard disk drives, computer memories, 
computer network servers, computer programs, 

שירותי קמעונאות הקשורים למכירה של יינות, מכוניות 
משומשות, מכשירים והתקנים מדעיים, ימיים, סוקרים, 

צילומיים, קולנועיים, אופטיים, שוקלים, מודדים, מאותתים, 
בודקים(בחינה), מצילי חיים ולימודיים, מכשירים והתקנים 
להולכת, מיתוג, שינוי, צבירת, ויסות או בקרה על חשמל, 
רכיבים חשמליים, מכשיר לרישום, שינוע ושעתוק צלילים או 
דמויות, נשאי נתונים מגנטיים, דיסקים לרישום, מכונות ממכר 
אוטומטיות, מנגנונים למכשירים המופעלים באמצעות מטבעות, 
קופות רושמות, מחשבונים, ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים, 
מכשירים לכיבוי שריפות, מכשירים והתקנים עבור מעבדות 
כימיה ופיזיקה, מכשירים והתקנים להכנת דגימות, מכשירי 
והתקני מדידה, מכשירים לבקרה אוטומטית, מכשיר לבדיקת 
חומרים, מכשיר להפצה ובקרה על כוח חשמלי, בטריות 
חשמליות, מכשירים ומדים למדידה חשמלית, מגנטית 

ואלקטרומגנטית, חיישנים, חוטים וכבלים חשמליים, משקפיים, 
עדשות מגע, מכשירים והתקנים לתקשורת חשמלית, הכוללים 
מכשירי טלפון, מכשיר לחליפין טלפוני, טלפרינטרים, מכשירי 
טלגרף ומכונות פקסימיליה, מכשירי שידור, הכוללים מקלטים 

דיגיטליים, רשמים דיגיטליים, מקלטי טלוויזיה, מצלמות 
טלוויזיה, משדרי טלוויזיה, מקלטי ומשדרי רדיו, מכשיר 

לתקשורת רדיו ומכשיר רדאר, אנטנת רדיו, טלוויזיות, טלוויזיות 
,LCD (אל.סי.די) טלוויזיות פלזמה, צגי פלזמה, מסכי פלזמה, 
מקרנים, מקרני קולנוע ביתי, מכשירים טלמטריים לשלט רחוק, 
טלמטריה לרכב, רמקולים, מערכות כריזה ציבוריות, פטיפונים 
אוטומטיים, רשמקולים ונגנים, פונוגרפים, מצלמות וידאו, 
מצלמות ,DVD (די.וי.די) קלטות וידאו ונגני,DVD (די.וי.די) 
מקליטי וידאו, אנטנות, מיקרופונים, מטרונומים, תקליטי 

פונוגרף DVD (די.וי.די) וקלטות וידאו, תקליטורי קומפקט-00 , 
ROMS (סי.די רומס), תקליטונים, קלטות וכרטיסים מגנטיים, 
מכשירים והתקנים חשמליים, מגנטיים ועל־ קוליים למטרות 
מדעיות, מיקרוסקופים אלקטרונים, מכונות להעתקה והעתקת 
תמונות אלקטרו־סטטיות, סורקים, מחשבים, ציוד מחשבים 
היקפי, התקני דיסק קשיח, זכרונות מחשב, שרתי רשתות 

מחשבים, תוכניות מחשב, תוכנת מחשב, התקן לאחסון נתונים, 
מחשבים שולחניים, מיקרו מעבדים, מכשיר לעיבוד נתונים, 
מעבדי תמלילים, מכשיר לתדפיסי מחשב, נתונים בצורה 

אלקטרונית, מגנטית ואופטית, פרסומים אלקטרוניים (הניתנים 
להורדה), קבצים דיגיטליים, קבצים דיגיטליים (הניתנים 

להורדה), דמויות וסרטים דיגיטליים, דמויות וסרטים דיגיטליים 
(הניתנים להורדה), הקלטות צליל דיגיטליות, הקלטות צליל 
דיגיטליות (הניתנות להורדה), מחשבונים אלקטרוניים, 

שפופרות קתודיות, שפופרות קרן רנטגן(לא לשימוש רפואי), 
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computer software, data storage apparatus, desk-top 
computers,

microprocessors, data processing apparatus, word 
processors, computer print-out apparatus, data in 
electronic, magnetic and optical form, electronic 
publications (downloadable), digital files, digital files 
(downloadable), digital images and films, digital 
images and films (downloadable), digital sound 
recordings, digital sound recordings (downloadable), 
electric calculators, cathode ray tubes, X-ray tubes 
(not for medical use), semiconductor elements, 
integrated circuits, integrated circuit chips, inlets, 
namely integrated circuit chips with external antenna 
and tags in which integrated circuit chips are 
embedded, reading devices for integrated circuit 
chips, artificial earth satellites, video game 
apparatus, luminous and mechanical road signs, 
railway signaling apparatus, fire alarms, anti-theft 
warning apparatus, cinematographic films, 
photographic slides and transparencies, gasoline 
pumps for services stations, coin counting and 
sorting apparatus, time recording apparatus, 
punched card machines, voting machines, apparatus 
to check mail franking, divers' apparatus, electric 
welding apparatus, dog whistles, egg candlers, 
electric automatic door openers and closers, vehicle 
driving training simulators, sports training simulators, 
control apparatus for electric motors and generators, 
transformers, rectifiers, inverters, rotary converters, 
switches, circuit breakers, relays, capacitors, coils 
and resistors, all being electrical, fiber-optic cables, 
liquid crystal display devices, magnets, biometric 
instruments and equipment, biometric scanners, 
computer log in systems, PC log in systems, access 
control systems, door access control systems, 
automated teller machines (ATMs), authentication 
and identification equipment and systems, electrically 
heated hair curlers, electric flat irons, electric timer 
switches, electronic thermometers, safety hats, 
protective helmets, masks and gloves, fire proof 
clothing ear plugs and defenders, safety clothing, 
passenger safety equipment, automatic barriers, 
passenger gates, mouse mats, air conditioners, 
shavers, vacuum cleaners, construction apparatus 
and equipment including cranes, lifting apparatus and 
equipment, hoisting apparatus and equipment, 
excavating apparatus and equipment, machine tools, 
milling cutters, vehicles for use in construction 
including dump trucks, crawler carriers, wheel 
loaders, power tools, drills, cordless drills, 
screwdrivers, hammers, rotary hammers, rotary 
demolition hammers and breakers, metal working 
tools, wood working tools, automotive components, 
parts and products systems, fuel dispensing 
apparatus and equipment, transport apparatus and 
equipment, including rail transport apparatus and 
equipment, trains, locomotives, rolling stock, 
chemicals, chemicals and compounds used in 
industry, science, manufacture and development of 
semi¬conductors, manufacture and development of 
display and optics related materials, manufacture and 
development of performance resins and materials, 
manufacture and development of molding resins and 
compounds, manufacture and development of carbon 
and ceramics materials, manufacture and 
development of film products, manufacture and 

אלמנטים של מוליכים למחצה, מעגלים משולבים, שבבי 
מעגלים משולבים, מוכנסים, שהם שבבי מעגלים משולבים עם 

אנטנה חיצונית ותגיות שבהם משובצים שבבי מעגלים 
משולבים, מכשירי קריאה עבור שבבי מעגלים משולבים, לוויני 
כדור ארץ מלאכותיים, מכשירים למשחקי וידאו, שלטי דרכים 
זוהרים בחושך ומכאניים, מכשירים לאיתות על מסילת רכבת, 
אזעקות אש, מכשירים לאזהרה מפני גניבה, סרטים קולנועיים, 
שקופיות ושקיפויות צילרמירת, משאבות דלק לתחנות שירות, 
מכשיר לספירת ומיון מטבעות, מכשיר לרישום זמנים, מכשירים 
לכרטיסים מנוקבים, מכונות הצבעה, מכשירים לבדיקת ביול 
דואר, מכשירים לצוללים, מכשיר לריתוך חשמלי, משרוקיות 
לכלבים, מכשירי תאורה לבדיקת ביצים, פותחי וסוגרי דלתות 
אוטומטיים חשמליים, סימולטרים להכשרת נהיגה ברכב, 
סימולטורים לאימון ספורטיבי, מכשיר בקרה למנועים 

וגנראטורים חשמליים, טרנספורמטורים, מתקנים, הופכים, 
ממירים רוטריים, מתגים, מפסקי מעגלים, ממסרים, מעבים, 
ליפופים, נגדיים, שכולם חשמליים, כבלים של סיבים אופטיים, 
התקני תצוגת גביש נוזלי, סורקים ביומטריים, מערכות כניסה 
למחשב, מערכות כניסה למחשב אישי, מערכות בקרת גישה, 
מערכות בקרת גישה לדלתות, כספומטים, ציוד ומערכות 

לאימות וזיהוי, מסלסלי שיער מחוממים חשמלית, מחליקי שיער 
חשמליים, מתגי שעוני עצר חשמליים, מדי־חום אלקטרוניים, 
קסדות ביטחון, קסדות, מסכות וכפפות מיגון, מגנים, אטמי 

אוזניים וביגוד חסיני אש, ביגוד בטיחות, ציוד לבטיחות הנוסע, 
מחסומים אוטומטיים, שערי נוסעים, משטחי עכבר, מזגנים, 
מגלחים, שואבי אבק, ציוד ומכשירים לבנייה הכוללים עגומים, 
מכשירי וציוד הרמה, מכשירי וציוד הנפה, מכשירי וציוד חפירה, 
כלי מכונה, חותכי טחינה, רכבים לשימוש בבנייה הכוללים 
משאיות רכינה, זחלים, טעני גלגלים, כלי עבודה חשמליים, 
מקדחות, מקדחות אלחוטיות, מברגים, פטישים, פטישים 

מטריים, פטישי הרס ושוברים רוטריים, כלים לעיבוד מתכת, 
כלים לעיבוד עץ, רכיבים ממוכנים, חלקים ומוצרים הכוללים 

מערכות בלימה, מערכות מתלה, מכשירים וציוד לחלוקת דלק, 
מכשירים וציוד תחבורה, הכוללים מכשירים וציוד לתחבורת 
מסילות, רכבות, קטרים, כלי תחבורה ציבורית, כימיקלים, 
כימיקליים ורכיבים המשמשים בתעשייה, במדע, בייצור 
ובפיתוח של מוליכים למחצה, ייצור ופיתוח של חומרים 

הקשורים לתצוגה ולאופטיקה, ייצור ופיתוח של שרפים וחומרי 
תפוקה, ייצור ופיתוח של שרפים ורכיבי עיצוב, ייצור ופיתוח של 
חומרי פחמן וקרמיקה, ייצור ופיתוח של מוצרי סרטים, ייצור 
 (PWBs), ופיתוח של חומרי בסיס ללוחות חיוט מודפס

(פי.דבליו.בי.אס) ייצור ופיתוח של ,PWBs (פי.דבליו.בי.אס) 
 PWBs, ייצור ופיתוח של חומרים לשימוש בייצור

(פי.דבליו.בי.אס) מתכות ומוצרי וחומרי מתכות, תחנות כוח, 
טורבינות גז, טורבינות קיטור, ציוד המייצר קיטור, מערכות 
בקרה סביבתיות עבור מפעלים תעשייתיים, מקררים, תנורי 

מיקרוגל, מכשירי תאורה, מבשלי אורז, מזגנים, מייבשי שיער, 
להבי מכונות כביסה, בטריות, בטריות תא דלק; הנכללים כולם 

בסוג 35. 
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development of base materials for Printed Wiring 
Boards (PWBs), manufacture and development of 
PWBs, manufacture and development of materials 
for use in the manufacture of PWBs, metals and 
metal products and materials, power plants, gas 
turbines, steam turbines, steam generating 
equipment, environmental control systems for 
industrial plants; Refrigerators, microwaves ovens, 
lighting apparatus, rice cooker, air conditioners, hair 
dryers, washing machines shavers, battery, fuel cell 
battery; All included in class 35.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs ; all included in class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא  36 ניידי ; 
הנכללים כולם בסוג.                                              

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair; installation services; all 
included in class 37. 

הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה ; הנכללים כולם בסוג 
                                                    .37

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications ; all included in class 38.        .38 תקשורת רחק (טלקומוניקציה) ; הנכללים כולם בסוג

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; all included in class 39. 

הובלה; אריזה ואחסנה של סחורות; ארגון נסיעות; הנכללים 
כולם בסוג 39.                                              

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials ; all included in class 40. 40 טיפול בחומרים ; הנכללים כולם בסוג.                            

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all services included in 
class 41.

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות; 
הנכללים כולם בסוג  41.                                                    

                                        

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software.; all services 
included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 
וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                              
                                                                                    

                                

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית ; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                           

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beaut}׳ care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services; all included in class 
44. 

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולים היגיינים וטיפולי 
יופי לבני אדם או לבעלי חיים; שירותים בקשר לחקלאות, גננות 
ויערנות ; הנכללים כולם בסוג 44.                                       

Class: 45 סוג: 45

Legal services, security service for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals ; 
all included in class 45. 

שירותים משפטיים, שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם; 
שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי 
הפרט ; הנכללים כולם בסוג 45.                                         
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 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: 6-6, Marunouchi, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

(A corporation under the laws of Japan) 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל
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Trade Mark No. 272092 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEO-LIFE HEALTH-CARE LTD. שם: ניאו-לייף בריאות בע"מ

Address: Beit Neopharm, 6 Hashiloach Street, P.O.B. 
3607, Petach Tikvah, 49170, Israel

כתובת : בית ניאופרם, רחוב השילוח 6,, ת.ד. 3607, פתח תקוה, 
49170, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamins; minerals; nutritional supplements; food 
supplements; dietetic substances adapted for 
medical use; medical chewing gum; tea for medicinal 
purposes; dietetic food and beverages; vitamin 
drinks; medical energizing and strengthening food 
products; milk formulas;  food for babies; medical 
plants and herbs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the skin and hair; preparations for the 
treatment and care of the skin; materials for 
dressings; disinfectants; all included in class 5.

ויטמינים; מינרלים; תוספים תזונתיים; תוספי מזון; חומרים 
דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; גומי לעיסה רפואי; תה 
למטרות רפואיות; מזון ומשקאות דיאטטיים; משקאות ויטמין; 
מוצרי מזון  רפואיים ממריצים ומחזקים; פורמולות חלב; מזון 
לתינוקות; צמחי ועשבי מרפא; תכשירים תרופתיים לטיפול 
בעור ובשיער; תכשירים תרופתיים לשמירת וטיפוח העור; 

חומרי חבישה; חומרי חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 38631/07/2016



צמנטכל

Trade Mark No. 272343 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing business of real estate projects for 
residence, industry, commerce, offices, student 
dormitories; managing business of infrastructure and 
paved roads; managing business in the renewable 
energy domain; managing business projects in the 
water domain, including wells improvement, 
production of drinking water, water treatment 
facilities; all included in class 35.

ניהול עסקיי פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, 
משרדים, מעונות סטודנטים; ניהול עסקיי פרויקטים של 

תשתיות וכבישים; ניהול עסקים בתחום אנרגיה מתחדשת; 
ניהול עסקים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי 

שתיה, מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 35.                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories; financing 
projects of construction, infrastructure and paved 
roads; financing projects in the renewable energy 
domain; financing projects in the water domain, 
including wells improvement, production of drinking 
water, water treatment facilities; all included in class 
36.

מימון פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים; מימון פרויקטים של בנייה, תשתיות 

וכבישים; מימון פרויקטים בתחום אנרגיה מתחדשת; מימון 
פרויקטים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, 
מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג 36.                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 37 סוג: 37

Establishment, construction, management, operation 
and maintenance of real estate projects for 
residence, industry, commerce, offices, student 
dormitories; establishment, construction, 
management, operation and maintenance of projects 
of construction, infrastructure, paved roads; 
establishment, construction, operation and 
maintenance of projects in the renewable energy 
domain; establishment, construction, management, 
operation and maintenance of projects in the water 
domain, including wells improvement, production of 
drinking water, water treatment facilities; all included 
in class 37

הקמה, בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של פרויקטים של נדל״ן 
למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, מעונות סטודנטים; הקמה, 

בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של פרויקטים של תשתיות 
וכבישים; הקמה, בנייה, תפעול ואחזקה של פרויקטים בתחום 
אנרגיה מתחדשת; הקמה, בנייה, ניהול, תפעול ואחזקה של 
פרויקטים בתחום המים, לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, 
מתקנים לטיפול במים; כל הנכלל בסוג  37.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 42 סוג: 42

Designing real estate projects for residence, industry, 
commerce, offices, student dormitories; designing 
projects of construction, infrastructure and paved 
roads; design, research, technological development 
and consultation in the renewable energy domain; 
projects design and technological development in the 
water domain, including wells improvement, 
production of drinking water, water treatment 
facilities; all included in class 42.

תכנון פרויקטים של נדל״ן למגורים, תעשיה, מסחר, משרדים, 
מעונות סטודנטים; תכנון פרויקטים של בנייה, תשתיות 

וכבישים; תכנון, מחקר, פיתוח טכנולוגי וייעוץ בתחום האנרגיה 
המתחדשת; תכנון   פרויקטים ופיתוח טכנולוגי בתחום המים, 
לרבות טיוב בארות, הפקת מי שתיה, מתקנים לטיפול במים; כל 
הנכלל בסוג 42.                                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

כ"ה תמוז תשע"ו - 38731/07/2016



תנאים/הודעות

נוסח הפרטה הקובע הוא הנוסח בעברית.

Ownersבעלים

Name: SHIKUN & BINUI - SOLEL BONEH - 
INFRASTRUCTURE LTD.

שם: שיכון ובינוי - סולל בונה - תשתיות בע"מ

Address: Hayarden 1 a, Airport City, 70100, Israel כתובת : הירדן 1 א, קרית שדה התעופה, 70100, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: 360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat 
Gan, 6706054, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, 
ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 38831/07/2016



Trade Mark No. 272748 מספר סימן

Application Date 01/03/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1250234 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Amulets [jewellery, jewelry (Am.)]; beads for making 
jewelry; body-piercing rings; body-piercing studs; 
bracelets [jewellery, jewelry (Am.)]; bracelets of 
precious metal; bronze jewelry; brooches [jewellery, 
jewelry (Am.)]; buckles for watch bands; busts of 
precious metal; chains [jewellery, jewelry (Am.)]; 
chains of precious metal for bracelets; charms for 
bracelets; charms for necklaces; charms in precious 
metals or coated therewith [jewelry]; clasps for 
jewelry; cloisonnי jewellery [jewelry (Am.)]; cloisonnי 
pins; commemorative medals; commemorative 
statuary cups made of precious metal; crosses 
[jewelry]; cuff links made of precious metal; 
decorative charms for cellular phones; diamonds; 
drawer pulls of precious metal; ear clips; earrings; 
ear studs; emeralds; fancy key rings of precious 
metal; figures of precious metal; gems; gemstones; 
gold jewelry; gold thread [jewellery, jewelry (Am.)]; 
imitation pearls; ivory jewelry; jade; jewel pendants; 
jewelry; jewelry boxes; jewelry boxes, not of metal; 
jewelry boxes of leather; jewelry boxes of metal; 
jewelry boxes of precious metal; jewelry cases 
[caskets], not of precious metal; jewelry cases 
[caskets or boxes]; jewelry chains; jewelry findings; 
jewelry for children; jewelry for the head; jewelry 
made of crystal; jewelry made of glass; jewelry of 
yellow amber; jewelry pins for use on hats; jewelry 
plated with precious metals; jewelry, precious stones; 
jewelry rolls; jewelry watches; jewels; key chain tags; 
lapel pins [jewelry]; lockets [jewellery, jewelry (Am.)]; 
medallions [jewelry]; medals; meditation stones; 
natural pearls; neck chains; necklaces [jewellery, 
jewelry (Am.)]; opals; ornamental pins; ornamental 
pins made of precious metal; ornaments [jewellery, 
jewelry (Am.)]; pearls [jewellery, jewelry (Am.)]; 
pendants [jewelry]; pins [jewellery, jewelry (Am.)]; 
plastic jewelry; precious and semi-precious gems; 
precious and semi-precious stones; precious jewels; 
semi-precious stones; silver jewelry; silver thread 
[jewellery, jewelry (Am.)]; small jewelry boxes of 
precious metal.

קמיעות (תכשיטים); חרוזים להכנת תכשיטים; טבעות ניקוב 
[פירסינג] לגוף; נעצים לניקוב [פירסינג] הגוף; צמידים 

(תכשיטים); צמידים ממתכות יקרות; תכשיטי ברונזה; סיכות נוי 
(תכשיטים); אבזמים לרצועות שעונים; פסלי חזה ממתכת 
אצילה; שרשראות (תכשיטים); שרשראות ממתכות יקרות 
לצמידים; קמעות לצמידים; קמעות לשרשראות; קישוטים 
עשויים ממתכות יקרות או מצופים במתכות יקרות; סוגרים 

לתכשיטים; תכשיטי אמייל מקושט (תכשיטים); סיכות קלואזונה 
[אמנות קישוט באמייל]; מדליות זיכרון; גביעי זיכרון העשויים 
ממתכות יקרות; צלבים [תכשיטים]; חפתים עשויים מתכת 

יקרה; קמיעות נוי לטלפונים סלולריים; יהלומים; ידיות ממתכות 
יקרות למגירות; עגילים לאוזניים; עגילים; עגילי בורג לאוזניים; 
איזמרגדים; מחזיקי מפתחות מפוארים וממתכות יקרות; דמויות 

מכתות יקרות; אבני חן; אבני חן; תכשיטי זהב; חוטי זהב 
(תכשיטים); פנינים מלאכותיות; תכשיטי שנהב; אבן ירקן; 

תליוני ירקן; תכשיט; תיבות תכשיטים; קופסאות תכשיטים, לא 
ממתכת; קופסאות תכשיטים עשויות עור; קופסאות תכשיטים 
עשויות מתכת; קופסאות תכשיטים עשויות מתכת יקרה; נרתיקי 

תכשיטים, לא ממתכת יקרה; תיבות תכשיטים [תיבות 
וקופסאות]; שרשראות תכשיטים; אוסף תכשיטים; תכשיטים 

לילדים; תכשיטים לראש; תכשיטים עשויים מקריסטל; 
תכשיטים עשויים מזכוכית; תכשיטים מענבר צהוב; סיכות 

תכשיט לשימוש על כובעים; תכשיטים מצופים מתכות יקרות; 
תכשיטים, אבנים יקרות; נרתיקי תכשיטים; שעוני תכשיטים; 
תכשיטים; תגיות מחזיקי מפתחות; חפתי דשים [תכשיטים]; 
תליונים (תכשיטים); מדליונים [תכשיטים]; מדליות; אבני 

מדיטציה; פנינים טבעיות; ענקים [שרשראות] לצוואר; מחרוזות 
(תכשיטים); לשם [אופל]; סיכות קישוט; סיכות נוי עשויות 
ממתכת יקרה; קישוטים (תכשיטים); פנינים (תכשיטים); 

תליונים; סיכות (תכשיטים); תכשיטי פלסטיק; אבני חן יקרות 
ויקרות למחצה; אבנים יקרות ויקרות למחצה; תכשיטים יקרי 
ערך; אבנים חצי יקרות; תכשיטי כסף; חוט כסף (תכשיטים); 
קופסאות תכשיטים קטנות ממתכות יקרות.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ה תמוז תשע"ו - 38931/07/2016



Ownersבעלים

Name: LESHEM Adoram שם: לשם אדורם

Address: 61 Eilat, Tel Aviv, 66645, Israel כתובת : אילת 61, תל אביב-יפו, 66645, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Andrey Vapniarsky , Adv. & Patent attorney

Address: The Platinum Tower, 21 Ha'Arbaa street, 
P.O.B. 16522, Tel-Aviv, 6473921, Israel

שם: אנדרי ופניארסקי, עו"ד ועורך פטנטים

כתובת : מגדל הפלטינום, רח' הארבעה 21, תל אביב, 
6473921, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 39031/07/2016



FoliMatch

Trade Mark No. 272757 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1264737 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: HAIFA CHEMICALS LTD. שם: חיפה כימיקלים בע"מ

Address: P.O.B. 10809, Haifa, 26120, Israel כתובת : ת.ד. 10809, חיפה, 26120, ישראל

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: 9 סוג: 9

Computer software and mobile phone application for 
use in searching, analyzing and retrieving information 
from databases in the field of agriculture

תוכנת מחשב ואפליקציית  טלפון סלולרי לחיפוש, ניתוח 
ושליפת מידע ממאגרי נתונים בתחום החקלאות.                     
                                                                                    

            

כ"ה תמוז תשע"ו - 39131/07/2016



SILIQ

Trade Mark No. 272918 מספר סימן

Application Date 06/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Amgen Inc.

Address: One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 
California, 91320-1799, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations used to treat chronic 
immune disorders, joint inflammation disorders and 
chronic inflammatory disorders; pharmaceutical 
preparations intended to treat psoriasis, psoriatic 
arthritis and asthma; all included in class 5.

תכשירי רוקחות המשמשים לטיפול בהפרעות חיסוניות כרוניות, 
הפרעות דלקת מפרקים והפרעות דלקתיות כרוניות; תכשירי 
רוקחות מיועדים לטיפול בפסוריאזיס, דלקת מפרקים ספחתית 
ואסטמה; הנכללים כולם בסוג 5.                                         
                                                                              

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

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

U.S.A., 16/09/2014, No. 86/396,790 ארה"ב, 16/09/2014, מספר 86/396,790

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 39231/07/2016



WD PURPLE

Trade Mark No. 272945 מספר סימן

Application Date 08/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data storage devices, namely, hard disk drives, 
digital disk drives, media players, solid state drives, 
blank digital storage media, hybrid drives and 
computer peripherals; computer storage devices, 
namely, computer memory hardware and hard drives 
for computers; digital electronic devices for 
organizing, receiving, playing, transmitting, 
managing, storing, securing, encrypting, centralizing, 
backing-up, transferring, customizing, navigating, 
playing, viewing, accessing, sharing, streaming, 
synchronizing, modifying, reviewing, uploading, and 
downloading text, data, image, audio and video files, 
information, or media stored on, streamed through, 
hosted on or run on data storage devices, hard 
drives, disk drives, solid state drives, media players, 
Internet servers and cloud storage services; 
removable hard drive based computer backup 
system; computer hardware for upload, storage, 
retrieval, download, transmission and delivery of 
digital content; computer software for use in the 
synchronization, back-up, playing and encryption and 
decryption of digital files, including audio, video, text, 
binary, still images, graphics and multimedia files; 
computer network storage devices, namely, storage 
and backup of electronic data either locally or via a 
telecommunications network; networking software, 
namely, software for setting up and configuring 
managed storage and online backup services over 
wide area networks; computer software and 
hardware for synchronizing and connecting local 
network storage and global computer networks, for 
upload, storage, retrieval, download, transmission 
and delivery of digital content, for storing and 
managing data on local and Internet-based file 
servers, for processing storage of data; computer 
firmware for data storage, data retrieval, data access, 
data backup, data replication, data availability, data 
recovery, data translation and data conversion; 
computer hardware for use in video surveillance 
applications and systems, digital or personal video 
recorders, Internet protocol televisions, set-top 
boxes, audio systems, digital signage, karaoke 
players, computer gaming devices and DVD 
recorders.

התקני אחסון נתונים, דהיינו, כוננים קשיחים, כונני דיסק 
דיגיטליים, נגני מדיה, כונני מצב מוצקים, מדיית אחסון דיגיטלי 
ריקה, כוננים היברידיים וציוד היקפי למחשב; התקני אחסון 

מחשב, דהיינו, חומרת זיכרון מחשב וכוננים קשיחים למחשבים; 
מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים לארגון, קבלה, הפעלה, שידור, 
ניהול, אחסון, אבטחה, הצפנה, ריכוז, גיבוי, העברה, התאמה 

אישית, ניווט, השמעה, צפייה, גישה, שיתוף, זרימה 
(סטרימינג), סנכרון, שינוי, בדיקה, העלאה והורדה של טקסט, 
נתונים, תמונות, קבצי אודיו ו-וידאו, מידע או מדיה המאוחסנים 
על, משותפים בזרימה (סטרימינג) באמצעות, מתארח על גבי 
או פועלים על גבי התקני אחסון נתונים, כוננים קשיחים, כונני 
דיסקים, כונני מצב מוצקים, נגני מדיה, שרתי אינטרנט ושירותי 
אחסון בענן; מערכת גיבוי נתוני מחשב המבוססת על כונן קשיח 
ניתן להסרה; חומרת מחשב להעלאה, אחסון, אחזור, הורדה, 
שידור והעלה ומשלוח של תוכן דיגיטלי; תוכנת מחשב לשימוש 
בסנכרון, גיבוי, משחק והצפנה ופענוח של קבצים דיגיטליים, 
ובכללם קבצי אודיו, וידאו, טקסט, קבצים בינאריים, תמונות 
סטילס, גרפיקה ומולטימדיה; התקני אחסון רשת מחשב, 
דהיינו, אחסון וגיבוי של מידע אלקטרוני באופן מקומי או 

באמצעות רשת תקשורת; רשת תוכנה, דהיינו, תוכנה להגדרה 
וקביעת תצורה של שירותי אחסון מנוהל וגיבוי מקוון על גבי 

רשתות איזוריות רחבות; תוכנות מחשב וחומרה לסנכרון וחיבור 
אחסון ברשת מקומית עם רשתות מחשבים גלובליות, להעלאה, 

אחסון, אחזור, הורדה, שידור ואספקה של תוכן דיגיטלי, 
לאחסון וניהול נתונים על שרתי קבצים מקומיים מבוססי 

אינטרנט, לעיבוד אחסון של נתונים; קושחת מחשב לאחסון 
נתונים, שליפת נתונים, גישה לנתונים, גיבוי נתונים, שכפול 
נתונים, זמינות נתונים, שחזור נתונים, תרגום נתונים והמרת 
נתונים; חומרת מחשב לשימוש ביישומים ומערכות למעקב 
וידאו, מקליטי וידאו דיגיטליים או אישיים, טלוויזיות פרוטוקול 
אינטרנט, ממירים, מערכות שמע, שילוט דיגיטלי, נגני קריוקי, 
מכשירים למשחקי מחשב ומקליטי די.וי.די..                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 39331/07/2016



 Owners

Name: Western Digital Technologies, Inc.

Address: 3355 Michelson Drive, Irvine, CA, 92612, U.S.A.

(a Delaware corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 39431/07/2016



Trade Mark No. 272948 מספר סימן

Application Date 08/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CAL AUTO שם: קל אוטו בע"מ

Address: Ha-Tzfira 18 St., Tel-Aviv, Israel כתובת : הצפירה 18, תל אביב, ישראל

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: 35 סוג: 35

Sale, marketing and distribution of vehicles, running 
sale centers and show rooms. And managing 
vehicles related businesses; all included in class 35

שירותי מכירה שיווק פרסום והפצה של כלי רכב, ניהול מרכזי 
מכירות ואולמות תצוגה וכן ניהול עסקים הקשורים לכלי רכב ; 

הנכללים כולם בסוג 35                                     

Class: 36 סוג: 36

vehicles insurance; insurance; consultancy and 
brokerage services relating to vehicle insurance; 
financing services; financing of automobile leasing ; 
all included in class 36

ביטוח רכב; ביטוח; שירותי ייעוץ ותיווך בנושאי ביטוח רכב; 
שירותי מימון; מימiן ליסינג של כלי רכב ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 36

                                      

Class: 37 סוג: 37

 repair and maintenance of automobiles and parts 
and accessories of automobiles; garage services for 
the maintenance and repair of motor vehicles, 
Maintenance of vehicles information and consultancy 
services relating to the repair vehicles; all included in 
class 37

תיקון ותחזוקה של כלי רכב חלקיהם ואביזרים הקושרים בהם; 
שירותי מוסך לתחזוקה ותיקונים של כלי רכב ,אחזקת כלי רכב 
ושירותי מידע וייעוץ לגבי תיקון כלי רכב ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 37
                                                                                    

                          

Class: 39 סוג: 39

Renting vehicles and services related to renting 
vehicles ; all included in class 39

השכרת רכב ושרותים הקשורים בהשכרת כלי רכב   ; הנכללים 
כולם בסוג 39                                       

כ"ה תמוז תשע"ו - 39531/07/2016



Trade Mark No. 272963 מספר סימן

Application Date 10/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. D. Integrity Applications Ltd. שם: א. ד. אינטגריטי אפליקיישנס בע"מ

Address: 102 Haavoda Street, Ashkelon, 78100, Israel כתובת : העבודה 102, אשקלון, 78100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose meter; Devices for monitoring blood 
glucose for medical purposes

מד גלוקוז בדם; התקנים לניטור רמות גלוקוז בדם למטרות 
רפואיות                                       

כ"ה תמוז תשע"ו - 39631/07/2016



MURATEC

Trade Mark No. 272968 מספר סימן

Application Date 10/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Surveying instruments; optical apparatus and 
instruments; weighing apparatus and instruments; 
measuring apparatus; signaling apparatus and 
instruments; checking [supervision] 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; blank magnetic data carriers; recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; data processing equipment; 
computers; computer software; electrical 
communication machines and apparatus; digital 
telecommunications apparatus; telephone apparatus; 
facsimile machines and apparatus; multifunctional 
apparatus having two or more functions among 
facsimile machines, scanners, printers and copiers; 
computer hardware and software for maintaining or 
increasing security of electronic machines which are 
connected to communication networks; copying 
machines and apparatus; scanners [data processing 
equipment]; printers; electronic photograph printing 
drum units; toner cartridges, unfilled, for printers and 
photocopiers; radio frequency identification readers 
and writers; readers [data processing equipment]; 
vibration meters; precision measuring machines and 
instruments; tape measures; distance measuring 
machines and apparatus; laser markers (tools for 
indicating the horizontal or vertical line); detectors; 
yarn and thread tension controllers; operation 
monitor devices for industrial machines and machine 
tools; power distribution or control machines and 
apparatus; remote controllers; control machines and 
apparatus for industrial machines and machine tools; 
sensors [measurement apparatus], other than for 
medical use; integrated circuits; control circuit 
boards; computer servers; computer peripheral 
devices; computer software for managing and 
controlling machines and machine tools; batteries 
and cells; electronic publications.

כלי סקירה; מכשירים וכלים אופטיים; כלים ומכשירים לשקילה; 
מערכות מדידה; התקני ומכשירי איתות; מנגנונים ומכשירי 

בדיקה [פיקוח]; מנגנונים ומכשירים להולכה, מיתוג, התמרה, 
איסוף ויסות ובקרה של חשמל; התקן להקלטה, אחסון העברה 
או איחזור של קולות ותמונות; נושאי-נתונים מגנטיים ריקים; 
תקליטורי הקלטה; תקליטורים, קלטות דיוידי ואמצעי הקלטה 
דיגיטלית אחרים; ציוד לעיבוד נתונים; מחשבים; תוכנת מחשב; 
מכונות ומכשירים לתקשורת חשמלית; מכשירי תקשורת רחק 
ספרתית; מתקני טלפון; מכשירי ומכונות פקסימיליה; מנגנון רב 
תכליתי בעל שניים או יותר תפקידים בין מכונות פקסימיליה, 
סורקים, מדפסות ומכונות שכפול; חומרה ותוכנת מחשב 

לשמירה או הגדלת אבטחה של מכונות אלקטרוניות המחוברות 
לרשתות תקשורת; מכונות ומכשירי שכפול; סורקים [ציוד 
לעיבוד נתונים]; מדפסות; יחידות תוף להדפסת תצלום 
אלקטרונית; מחסניות טונר, ללא מילוי, למדפסות ומכונות 
צילום; קוראי וכותבי זיהוי תדר רדיו; קוראים [ציוד לעיבוד 
נתונים]; מדי תנועות; מכונות ומכשירים למדידת דיוק; סרטי 
מידה; מכונות ומכשירים למדידת מרחק; סמני לייזר (כלים 
המציינים את הקו האופקי או האנכי); גלאים; בקרי חוט וחוט 

מתח; מכשירי מוניטור פעולה למכונות תעשייתיות וכלי מכונות; 
מכונות ומכשירים להפצה או בקרת הספק; שלטים; מכונות 
ומכשירים לשליטה עבור מכונות תעשייתיות וכלי מכונות; 
חיישנים [מנגנון מדידה], שלא לשימוש רפואי; מעגלים 
משולבים; מעגלי בקרה; שרתי מחשב; התקנים היקפיים 
למחשב; תוכנת מחשב לניהול ובקרת מכונות וכלי מכונות; 

סוללות וכדוריות; פרסומים אלקטרוניים.                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 39731/07/2016



 Owners

Name: Murata Machinery, Ltd. 

Address: 3 Minami Ochiai-cho, Kisshoin, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 39831/07/2016



PediQ

Trade Mark No. 272972 מספר סימן

Application Date 09/03/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1262882 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Fujicom Ltd. שם: פוג'יקום בע"מ

Address: David Navon 39, Magshimim, 56910, Israel כתובת : דוד נבון 39, מגשימים, 56910, ישראל

חברה פרטית

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: 8 סוג: 8

Exfoliating appliances; pedicure sets; pedicure 
implements; all included in class 8.

מכשירים לקילוף העור; סטים לפדיקור; כלים לפדיקור; הנכללים 
כולם בסוג 8.

                   

כ"ה תמוז תשע"ו - 39931/07/2016



Trade Mark No. 272977 מספר סימן

Application Date 11/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bank of America Corporation

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking and related financial services; included in 
class 36.

שרותי בנקאות ופיננסים נלווים; הנכללים בסוג 36.                 
              

כ"ה תמוז תשע"ו - 40031/07/2016



Trade Mark No. 272980 מספר סימן

Application Date 11/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Deodorants and antiperspirants for personal use; all 
included in class 3

דיאודרנטים ונוגדי זיעה לטיפוח אישי; הנכללים כולם בסוג 3     
                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 40131/07/2016



HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Trade Mark No. 272982 מספר סימן

Application Date 11/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

A house mark for computer hardware, computer 
servers, network servers, computer software, and 
computer peripherals; computer networking 
hardware, computer data storage systems comprised 
of central processing units for processing and storing 
information, data, sound or images; and parts for the 
foregoing; digital video streaming devices; 
downloadable cloud computer software for use in 
enterprise, database management, and electronic 
storage of data; computer software for encryption 
and safeguarding digital files; computer software for 
application and database integration; computer 
software development tools; computer software and 
firmware for operating system programs; computer 
software for creating searchable databases of 
information and data; software development tools for 
the creation of mobile internet applications and client 
interfaces; computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; computer software to 
automate data warehousing; all included in class 9.

סימן בית לתוכנת מחשב, שרתי מחשב, שרתי רשת, תוכנת 
מחשב, וציוד היקפי למחשב; חומרת רשת מחשב, מערכות 

אחסון נתוני מחשב המורכבות מיחידות עיבוד מרכזיות לעיבוד 
ואחסון מידע, נתונים, קול או תמונות; וחלקים לאמורים לעיל; 
מכשירי הזרמת וידאו דיגיטליים; תוכנת מחשב ענן הניתנת 

להורדה לשימוש בעסק, ניהול מאגרי נתונים, ואחסון אלקטרוני 
של נתונים; תוכנת מחשב להצפנה ושמירה על קבצים 

דיגיטליים; תוכנת מחשב לשילוב יישומים ומאגר נתונים; כלי 
פיתוח תוכנת מחשב; תוכנת וקושחת מחשב לתוכניות מערכת 
הפעלה; תוכנת מחשב ליצירת מאגרי נתונים לחיפוש מידע 
ונתונים; כלי פיתוח תוכנה ליצירת יישומי אינטרנט ניידים 
וממשקי לקוח; תוכנת מסחר אלקטרוני במחשב לאפשר 

משתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות דרך רשת מחשבים 
גלובאלית; תוכנת מחשב כדי למכן מחסני נתונים; הנכללים 

כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 16 סוג: 16

Brochures about technological developments in the 
field of computers and information technology; 
printed reference guides in the field of computers and 
information technology; technical bulletins in the field 
of computers and information technology; data 
sheets in the field of computers and information 
technology; printed materials, namely, product 
catalogs in the field of computers and information 
technology; product operating and service guides of 
others for computers and computer peripherals; all 
included in class 16.

חוברות על פיתוחים טכנולוגיים בתחום של מחשבים 
וטכנולוגיית מידע; מדריכי עיון מודפסים בתחום של מחשבים 

וטכנולוגיית מידע; עלונים טכניים בתחום של מחשבים 
וטכנולוגיית מידע; גיליונות נתונים בתחום של מחשבים 

וטכנולוגיית מידע; חומרים מודפסים, שהם, קטלוגי מוצרים 
בתחום של מחשבים וטכנולוגיית מידע; מדריכי הפעלת מוצר 
ושירות של אחרים למחשבים וציוד היקפי למחשב; הנכללים 

כולם בסוג 16.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ה תמוז תשע"ו - 40231/07/2016



Class: 35 סוג: 35

Business consulting services in the field of 
information technology; business management 
consulting services; strategic planning services for 
the information technology field; online retail store 
services and ordering services featuring computers, 
computer software, computer peripherals; business 
services, namely, assisting others in the negotiation 
and development of business partnerships and 
business alliances; marketing and promotional 
program services in the field of information and 
computer technology; database management 
services; business process outsourcing services in 
the field of information technology; customer 
relationship management services; electronic 
commerce services, namely, providing information 
about products and services via telecommunication 
networks for advertising and sale purposes; 
taxonomy services, namely, classification and 
organization of data for records management 
purposes; providing a website featuring an online 
marketplace for sellers and buyers of computer 
goods and services; all included in class 35.

שירותי ייעוץ עסקי בתחום של טכנולוגיית מידע; שירותי ייעוץ 
בניהול עסקי; שירותי תכנון אסטרטגי לתחום טכנולוגיית מידע; 
שירותי חנות קמעונאית מקוונת ושירותי הזמנות הכוללות 

מחשבים, תוכנת מחשב, ציוד היקפי למחשב; שירותים עסקיים, 
שהם, סיוע לאחרים במשא ומתן ופיתוח שותפויות עסקיות 

ובריתות עסקיות; שירותי תכנית שיווק וקידום מכירות בתחום 
של טכנולוגיית מידע ומחשב; שירותי ניהול מאגר נתונים; 

שירותי מיקור חוץ של תהליכים עסקיים בתחום של טכנולוגיית 
מידע; שירותי ניהול קשרי לקוחות; שירותי מסחר אלקטרוניים, 

שהם, אספקת מידע על מוצרים ושירותים דרך רשתות 
תקשורת למטרות פרסום ומכירות; שירותי טקסונומיה, שהם, 
סיווג וארגון של נתונים למטרות ניהול רשומות; אספקת אתר 
אינטרנט הכולל שוק מקוון למוכרים וקונים של מוצרי ושירותי 
מחשב; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 36 סוג: 36

Purchase financing and lease financing services; 
processing, management and administration of 
employee health and welfare benefit plans; providing 
credit card transaction processing services for others; 
providing insurance claim processing services for 
others; financial analysis and consultation services 
for the organization and administration of banking 
and financial operations; all included in class 36.

שירותי מימון רכישה ומימון חכירה; עיבוד, ניהול ומנהל של 
בריאות העובד ותוכניות הטבת רווחה; אספקת שירותי עיבוד 
עסקה בכרטיס אשראי לאחרים; אספקת שירותי עיבוד תביעת 
ביטוח לאחרים; שירותי ניתוח פיננסי וייעוץ לארגון ומנהל של 
פעולות בנקאיות ופיננסיות; הנכללים כולם בסוג 36.                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of computer 
hardware and telecommunications equipment; all 
included in class 37.

התקנה, תחזוקה ותיקון של חומרת מחשב וציוד תקשורת; 
הנכללים כולם בסוג 37.                                                     

                                          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, transmission 
of voice, data, graphics, images, audio and video by 
means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the internet; 
telecommunication consultation in the nature of 
technical consulting in the field of audio, text and 
visual data transmission and communication; 
providing online chat rooms, bulletin boards and 
forums for transmission of messages among users in 
the fields of information technology and general 
interest; streaming of video material on the internet; 
voice over internet protocol (voip) services; file 
sharing services, namely, electronic transmission of 
data via global computer networks; all included in 
class 38.

שירותי תקשורת, שהם, שידור של קול, נתונים, גרפיקה, 
תמונות, אודיו ווידאו באמצעות רשתות תקשורת, רשתות 

תקשורת אלחוטית, והאינטרנט; ייעוץ תקשורת בצורה של ייעוץ 
טכני בתחום של תמסורת ותקשורת אודיו, טקסט ונתונים 

ויזואליים; אספקת חדרי צ'אט מקוונים, לוחות מודעות ופורומים 
לשידור של הודעות בקרב משתמשים בתחומים של טכנולוגיית 
מידע ועניין כללי; הזרמה של חומר וידאו באינטרנט; שירותי קול 
על גבי פרוטוקול אינטרנט (voip); שירותי שיתוף קבצים, שהם, 
שידור אלקטרוני של נתונים דרך רשתות מחשבים גלובאליות; 
הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 39 סוג: 39

Electronic storage of digital content, namely, images, 
text, video and audio data; all included in class 39.

אחסון אלקטרוני של תוכן דיגיטלי, שהוא, נתוני תמונות, טקסט, 
וידאו ואודיו; הנכללים כולם בסוג 39.                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 40331/07/2016



Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely, 
conducting classes, workshops, seminars and 
conferences in the field of computers, electronic 
commerce and information technology; online 
journals, namely, blogs featuring information in the 
fields of computers, electronic commerce and 
information technology; all included in class 41.

שירותי חינוך והכשרה, שהם, ניהול כיתות, סדנאות, סמינרים 
וכנסים בתחום של מחשבים, מסחר אלקטרוני וטכנולוגיית 
מידע; כתבי עת מקוונים, שהם, בלוגים המציגים מידע 

בתחומים של מחשבים, מסחר אלקטרוני וטכנולוגיית מידע; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 40431/07/2016



Computer services, namely, computer systems 
analysis, computer systems planning, computer 
systems integration and computer design; internet 
consulting services, namely, providing assistance to 
others in developing internet portals; computer 
security consulting services in the field of information 
technology; computer infrastructure hosting services, 
namely, infrastructure-as-a-service (iaas) providing 
computer hardware, computer software, computer 
peripherals to others on a subscription or pay-per-use 
basis; software-as-a-service; design, installation, 
maintenance and repair of computer software; 
integration of computer systems and networks; 
database development services; computer 
programming services; providing website hosting 
services, website development for others and 
customized online web pages featuring user-defined 
information including online web links to other web 
sites; consulting services for others in the selection, 
implementation and use of computer software used 
to monitor and manage transactions and activities in 
a mission critical environment; technical support 
services, namely, service desk/help desk and 
troubleshooting services for it infrastructure, 
computer hardware, computer software and 
computer peripherals; data mining services; 
information management services, namely, acting as 
an application service provider in the field of 
knowledge management to host computer application 
software for the collection, editing, organizing, 
modifying, bookmarking, transmission, storage and 
sharing of data and information; custom design of 
computers for others; data backup and data 
restoration services; data migration services; data 
encryption services; computer services, namely, 
computer system administration for others; rental and 
leasing of computer hardware and computer 
peripherals; computer services, namely, cloud 
computing services in the nature of an asp provider 
over a distributed network of computers and servers 
that hosts the productivity and administrative 
software applications of others; cloud computing 
featuring software for use in database management; 
computer services, namely, integration of private and 
public cloud computing environments; computer 
services, namely, cloud hosting provider services; 
consulting services in the field of cloud computing; 
technical consulting services in the fields of 
datacenter architecture, public and private cloud 
computing solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services; 
updating and maintaining cloud-based computer 
software through on-line updates, enhancements and 
patches; computer software consultancy; computer 
hardware and software design; computer services, 
namely, remote and on-site management of 
information technology (IT) systems and software 
applications of others; business technology software 
development and consultation services; computer 
programming services for others in the field of 
software configuration management; computer 
software development in the field of mobile 
applications; consulting services in the field of 
software as a service; installation and maintenance 
of computer software; hosting the software, websites, 
and other computer applications of others on a virtual 
private server; all included in class 42.

שירותי מחשב, שהם, ניתוח מערכות מחשב, תכנון מערכות 
מחשב, אינטגרציה של מערכות מחשב ועיצוב מחשב; שירותי 
ייעוץ אינטרנט, שהם, אספקת סיוע לאחרים בפיתוח פורטלי 
אינטרנט; שירותי ייעוץ אבטחת מחשב בתחום של טכנולוגיית 
מידע; שירותי אירוח תשתיות מחשב, שהם, תשתית כשירות 
(אי. איי. איי. אס) אספקת חומרת מחשב, תוכנת מחשב, ציוד 
היקפי למחשב לאחרים על בסיס מנוי או תשלום לפי שימוש; 
תוכנה כשירות; עיצוב, התקנה, תחזוקה ותיקון של תוכנת 

מחשב; אינטגרציה של מערכות ורשתות מחשב; שירותי פיתוח 
מאגר נתונים; שירותי תכנות מחשב; שילוב בין מערכות מחשוב 
לרשתות; שירותי פיתוח מאגר נתונים; שירותי תכנות מחשבים; 
 שירותי אספקת אירוח אתר אינטרנט, פיתוח אתר אינטרנט 
לאחרים דפי אינטרנט מקוונים מותאמים אישית המציגים מידע 
המוגדר על ידי המשתמש כולל קישורי אינטרנט מקוונים לאתרי 
אינטרנט אחרים; שירותי ייעוץ לאחרים בבחירה, יישום ושימוש 
בתוכנת מחשב המשמשת כדי לפקח ולנהל עסקאות ופעילויות 
בסביבות משימה קריטיות; שירותי תמיכה טכנית, שהם, דלפק 
שירות/דלפק עזרה ושירותי פתרון תקלות לתשתית טכנולוגיית 
מידע, חומרת מחשב, תוכנת מחשב וציוד היקפי למחשב; 

שירותי כריית נתונים; שירותי ניהול מידע, שהם, ספק שירות 
פועל כיישום בתחום של ניהול ידע לארח תוכנת יישומי מחשב 
לאיסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון, שידור, אחסון ושיתוף של 
נתונים ומידע; עיצוב מותאם אישית של מחשבים לאחרים; 
שירותי גיבוי נתונים ושיקום נתונים; שירותי העברת נתונים; 
שירותי הצפנת נתונים; שירותי מחשב, שהם, ניהול מערכת 

מחשב לאחרים; השכרה וחכירה של חומרת מחשב וציוד היקפי 
למחשב; שירותי מחשב, שהם, שירותי מחשוב ענן בצורה של 
ספק איי. אס. פי על גבי רשת מופצת של מחשבים ושרתים 
המארחים את הפרודוקטיביות ויישומי תוכנה מנהלית של 

אחרים; מחשוב ענן הכולל תוכנה לשימוש בניהול מאגר נתונים; 
שירותי מחשב, שהם, אינטגרציה של סביבות מחשוב ענן 

פרטיות וציבוריות; שירותי מחשב, שהם, שירותי ספק אירוח 
ענן; שירותי ייעוץ בתחום של מחשוב ענן; שירותי ייעוץ טכני 

בתחומים של ארכיטקטורת מרכז נתונים, פתרונות מחשוב ענן 
פרטי וציבורי, והערכה ויישום של טכנולוגיית אינטרנט 

ושירותים; עדכון ותחזוקת תוכנת מחשב המבוססת על ענן דרך 
עדכונים, שיפורים ותיקונים מקוונים; ייעוץ תוכנת מחשב; עיצוב 
חומרת ותוכנת מחשב; שירותי מחשב, שהם, ניהול מרחוק 

ובאתר-בן של מערכות טכנולוגיית מידע (איי. טי) ויישומי תוכנה 
של אחרים; שירותי פיתוח וייעוץ תוכנת טכנולוגיה עסקית; 

שירותי תכנות מחשב לאחרים בתחום של ניהול תצורת תוכנה; 
פיתוח תוכנת מחשב בתחום של יישומים ניידים; שירותי ייעוץ 
בתחום של תוכנה כשירות; התקנה ותחזוקה של תוכנת מחשב; 

אירוח התוכנה, אתרי אינטרנט, ויישומי מחשב אחרים של 
אחרים על שרת פרטי וירטואלי; הנכללים כולם בסוג 42.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 40531/07/2016



 Owners

Name: HP Hewlett Packard Group LLC

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, 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 for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 06/10/2014, No. 86416180 ארה"ב, 06/10/2014, מספר 86416180

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 40631/07/2016



GREASE

Trade Mark No. 272990 מספר סימן

Application Date 11/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio, video and data recordings: musical 
recordings; multimedia recordings; downloadable 
audio and image files; recorded media; pre-recorded 
DVDs, compact discs and records; pre-recorded 
audio and video tapes; digital music; digital videos; 
digital music and videos downloadable from the 
internet; podcasts; computer software; mobile phone 
application software; computer game software and 
programs; video game software; computer programs 
and data files downloadable from the internet; 
downloadable electronic publications; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic and optical data carriers, teaching 
apparatus and instruments; sunglasses; cases, cords 
and chains for sunglasses; all included in class 9.

אודיו, וידאו ונתוני הקלטות: הקלטות מוסיקליות; הקלטות 
מולטימדיה; קבצי שמע ותמונה הניתנים להורדה; מדיה 
מוקלטת; תקליטורי די.וי.די, דיסקים ותקליטים קומפקטיים 

מוקלטים מראש; אודיו וקלטות וידאו מוקלטים מראש; מוסיקה 
דיגיטלית; קטעי וידאו דיגיטליים; מוסיקה וקטעי וידאו דיגיטליים 
להורדה מהאינטרנט; פודקאסטים; תוכנת מחשב; תוכנת יישום 
לטלפון נייד; תוכנת ותוכניות מחשב משחק; תוכנת משחק 
וידאו; תוכנות מחשב וקבצי נתונים להורדה מהאינטרנט; 
פרסומים אלקטרוניים להורדה; מכשור להקלטה, שידור או 

שיחזור של קול או תמונות; נשאי נתונים, מכשור הוראה וכלים 
מגנטיים ואופטיים; משקפי שמש; מארזים, מיתרים ושרשראות 
למשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; live entertainment; 
theatre and musical entertainment; stage shows; 
theatre services; theatre productions; theatre 
production services; artistic management of theatre 
shows; direction of theatre shows; booking agencies 
for theatre tickets; rental of theatre scenery, stage 
sets and lighting apparatus; provision of theatre 
facilities; management of entertainment services; 
training and management of performance artists; 
provision of entertainment services on cruise ships; 
organising of events, exhibitions and shows for 
entertainment purposes; television and radio 
entertainment; producing films of live concert and 
musical performances; arranging, conducting and 
presenting of concerts; production of audio 
entertainment; audiovisual display presentation 
services for entertainment purposes; rehearsal and 
recording studio services; music and video publishing 
and recording services; instruction and training in the 
fields of entertainment, acting, dancing, singing, 
music, musical composition and theatre production; 
rental of sound and video recordings; rental of audio 
and audio-visual equipment; rental of musical 
instruments; publication and distribution of printed 
media and recordings; publication of sheet music and 
scripts; publication of posters, leaflets, books, printed 
publications and other printed matter; production, 
publication and rental of video games; electronic 
games services provided via a global computer 
network; providing on-line publications (non-
downloadable); on-line publication of electronic 
books and journals (non-downloadable); advice, 
consultancy and information relating to all the 
aforesaid services; all included in class 41.

חינוך; אספקת אימונים; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; בידור 
חי; תיאטרון ובידור מוסיקלי; מופעי במה; שירותי תיאטרון; 
הפקות תיאטרון; שירותי הפקת תיאטרון; ניהול אמנותי של 
מופעי תיאטרון; הנהגת הצגות תיאטרון; סוכנויות להזמנת 

כרטיסים לתיאטרון; השכרה של תפאורת תיאטרון, סטי במה 
ומכשור תאורה; אספקת מתקני תיאטרון; ניהול של שירותי 

בידור; הכשרה וניהול של אמני מייצג; אספקת שירותי בידור על 
ספינות שייט; ארגון של אירועים, תערוכות ומופעים למטרות 
בידור; בידור בטלוויזיה וברדיו; הפקת סרטי הופעות חיות 

ומופעים מוזיקליים; סידור, עריכה והצגה של קונצרטים; ייצור 
של בידור שמע; שירותי תצוגה אור-קוליים למטרות בידור; 
שירותי חזרות ואולפן הקלטות; שירותי הוצאה לאור והקלטה 
של מוסיקה ווידאו; הדרכה והכשרה בתחומי בידור, משחק, 

ריקוד, שירה, מוסיקה, יצירה מוזיקלית משחק והפקת תיאטרון; 
השכרה של הקלטות קול ווידאו; השכרה של אודיו וציוד 
אורקולי; השכרה של כלי נגינה; פרסום והפצה של מדיה 

מודפסות והקלטות; פרסום גיליון מוסיקה ותסריטים; פרסום 
פוסטרים, עלונים, ספרים, פרסומים מודפסים ודברי דפוס 
אחרים; ייצור, פרסום והשכרה של משחקי וידאו; שירותי 
משחקים אלקטרוניים המסופקים באמצעות רשת מחשבים 

גלובלית; אספקת פרסומים מקוונים (לא להורדה); פרסום מקוון 
של ספרים וכתבי עת (לא להורדה) אלקטרוניים; עצה, ייעוץ 
ומידע הנוגע לכל השירותים האמורים לעיל; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 40731/07/2016



 Owners

Name: James H. Jacobs, as Trustee of the James H. 
Jacobs Trust

Address: c/o Ronald S. Taft, 53 Emleys Hill Road, Cream 
Ridge, , NJ 08514, U.S.A.

Name: BMO Harris Bank N.A., as Trustee under the 
Will of Warren Casey

Address: c/o Ronald S. Taft, 53 Emleys Hill Road, Cream 
Ridge, NJ 08514, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 40831/07/2016



MIFOLD THE GRAB-AND-GO BOOSTER SEAT

Trade Mark No. 272991 מספר סימן

Application Date 11/03/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1258178 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Carfoldio Ltd. שם: קרפולדיו בע"מ

Address: 10 Halevona Street, Raanana, 4335543, Israel כתובת : הלבונה 10, רעננה, 4335543, ישראל

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: I.P. Factor

Address: Hillel 24, P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי פי פקטור

כתובת : הלל 24, ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Safety seats for children for vehicles; all included in 
class 12

מושבי בטיחות לילדים המיועדים לכלי רכב ; הנכללים כולם 
בסוג 12         

כ"ה תמוז תשע"ו - 40931/07/2016



Trade Mark No. 272995 מספר סימן

Application Date 12/03/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1253508 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Amimon Ltd. שם: אמימון בע"מ 

Address: 2 Maskit St., Herzaliya, 4673302, Israel Maskit St., Herzaliya, 4673302, Israel 2 : כתובת

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: 9 סוג: 9

Transmitters and receivers comprised of electronic 
boards that enable wireless transmission of high 
definition video and audio between a camera and a 
remote operator or unmanned mobile platforms.

 משדרים ורסיברים המכילים לוחות אלקטרוניים המאפשרים 
העברה אלחוטית של וידאו ואודיו ברזולוציה גבוהה בין מצלמה 
ומפעיל מרחוק או פלטפורמות ניידות בלתי מאוישות               

                                                                        

כ"ה תמוז תשע"ו - 41031/07/2016



Trade Mark No. 272996 מספר סימן

Application Date 12/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wuxi

Address: Room 841, No.173 Longkou Middle Road, 
Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, 
People's Republic of China

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: 11 סוג: 11

Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; 
Heaters for baths; Water filtering apparatus; Heat 
exchangers, not parts of machines; Sauna bath 
installations; Disinfectant apparatus; Heat pumps; 
Hydromassage bath apparatus; Desiccating 
apparatus; Cooling appliances and installations; all 
included in class 11

מנורות אולטרה-סגול, לא לצרכים רפואיים; תנורי חימום 
לאמבטיה; התקני סינון מים; ממירי חום, לא חלקי מכונות; 
התקני סאונה; מכשירי חיטוי; משאבות חימום; התקני 

הידרומסאז' לאמבטיה; ציוד לדסיקציה; מכשירי ומתקני קירור; 
הנכללים כולם בסוג 11                                                     
                                                                                    

                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 41131/07/2016



TLVillage

Trade Mark No. 272997 מספר סימן

Application Date 12/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VENN 2014 LTD שם: ון 2014 בע"מ

Address: Bar Ilan 3A, Tel Aviv, Israel כתובת : בר אילן 3א, תל אביב, ישראל

ון 2014 בעמ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldman, Erlich, Adelstein & Co., Advs.

Address: 14 Abba Hilles Rd., Ramat Gan, 52506, Israel

שם: גולדמן, ארליך, אדלשטיין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Real estate marketing included in class 35. שיווק נדל"ן הנכלל בסוג 35.                                   

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs, including investment and 
management of real estate properties, comprising of 
income-producing real estate, commercial real 
estate, residential real estate, industrial real estate, 
including leases (rentals), acquisition, sale, 
operation, management of properties and spaces; 
initiation of real estate transactions, all included in 
class 36. 

עסקי נכסי דלא ניידי, כולל השקעות בנכסי נדל"ן וניהולם, הן 
לגבי נדל"ן מניב והן לגבי נדל"ן למסחר, למגורים ולתעשייה, 
לרבות שכירויות, קניה, מכירה, תפעול, ניהול נכסים ושטחים 

וייזום של עסקאות נדל"ן, הנכללים כולם בסוג 36.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 37 סוג: 37

Construction, maintenance and renovation of 
buildings, all included in class 37.

בנייה, תחזוקה ושיפוץ של בניינים; הנכללים כולם בסוג 37.     
                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 41231/07/2016



Trade Mark No. 273038 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1238809 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302014047059 גרמניה מספר: 302014047059

Dated 29/08/2014 (Section 16) מיום 29/08/2014 (סעיף 16) 

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 for traikers , swap bodies for 
trailers, curtainsiders ( vehicles), dump wagons, 
dump trailers, dump bodies( vehicles), 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.

כ"ה תמוז תשע"ו - 41331/07/2016



 Owners

Name: Schmitz Cargobull AG

Address: Siemensstraße 50, 48341 Altenberge, Germany

(Germany Company limited by shares)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 19 סוג: 19

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) for vehicles; 
wall and roof covers (not of metal) for vehicles; parts 
and accessories for all of the aforementioned goods 
as far as contained in this class.

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

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

Germany, 14/05/2014, No. 30 2014 047 059.4/12 גרמניה, 14/05/2014, מספר 059.4/12 047 2014 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 19 סוג: 19

כ"ה תמוז תשע"ו - 41431/07/2016



Trade Mark No. 273050 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1238933 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beachbody, LLC

Address: Third Floor,,3301 Exposition Blvd., Santa 
Monica CA 90404, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Electronic transmission and streaming of digital 
media content for others via global and local 
computer networks; streaming of audio, visual and 
audiovisual material via a global computer network.

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

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

U.S.A., 30/10/2014, No. 86440212 ארה"ב, 30/10/2014, מספר 86440212

Class: 38 סוג: 38

כ"ה תמוז תשע"ו - 41531/07/2016



Trade Mark No. 273088 מספר סימן

Application Date 12/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: KLUFT IPCO, LLC

Address: 11096Jersey Boulevard, Suite 101, California, 
91730, Rancho Cucamonga, U.S.A.

(California Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Korakh & Co.,  Advocates & Patent Attorneys

Address: 15th Floor, Atidim Tower, Kiryat Atidim, P.O.B. 
58100, Tel Aviv, 6158002, Israel

שם: קורח ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים

כתובת : מגדל עתידים, קומה 15, קרית עתידים, ת.ד. 58100, 
תל אביב, 6158002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses, mattress foundations, box springs, bed 
bolsters, and pillows all included in Class 20.              
                     

מזרנים, בסיסי מיטה, בסיסי מיטה עם קפיצים, כריות תמיכה 
וכריות בסיווג 20.                                                       

כ"ה תמוז תשע"ו - 41631/07/2016



Trade Mark No. 273089 מספר סימן

Application Date 12/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: KLUFT IPCO, LLC

Address: 11096Jersey Boulevard, Suite 101, California, 
91730, Rancho Cucamonga, U.S.A.

(California Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Korakh & Co.,  Advocates & Patent Attorneys

Address: 15th Floor, Atidim Tower, Kiryat Atidim, P.O.B. 
58100, Tel Aviv, 6158002, Israel

שם: קורח ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים

כתובת : מגדל עתידים, קומה 15, קרית עתידים, ת.ד. 58100, 
תל אביב, 6158002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses, mattress foundations, box springs, bed 
bolsters, and pillows all included in Class 20.              
                     

מזרנים, בסיסי מיטה, בסיסי מיטה עם קפיצים, כריות תמיכה 
וכריות בסיווג 20.                                                       

כ"ה תמוז תשע"ו - 41731/07/2016



QUALCOMM SAFESWITCH

Trade Mark No. 273098 מספר סימן

Application Date 15/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qualcomm Incorporated

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

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for mobile devices 
that allows users to lock and/or wipe their mobile 
devices from a remote location in the event of theft or 
loss; all included in class 9

חומרה ותוכנת מחשב למכשירים ניידים המאפשרים 
למשתמשים לנעול ו/או למחוק את המכשיר הנייד שלהם 
ממקום מרוחק במקרה של גניבה או אבידה; הנכללים כולם 

בסוג 9                                                                           
      

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

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

U.S.A., 19/09/2014, No. 86/399673 ארה"ב, 19/09/2014, מספר 86/399673

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 41831/07/2016



TRIBUTE PORTFOLIO

Trade Mark No. 273108 מספר סימן

Application Date 15/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tribute Portfolio IP, LLC 

Address: One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 
U.S.A.

A Delaware Limited Liability Company 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate services, namely, real estate brokerage, 
real estate acquisition, real estate equity sharing, 
namely, managing and arranging for ownership of 
real estate, condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real estate time 
sharing and leasing of real estate and real property, 
including condominiums and apartments.

שירותי נדל"ן, דהיינו, תיווך נדל"ן, רכישת נדל"ן, חלוקת הון 
נדל"ן, דהיינו, ניהול והסדרת בעלות על נדל"ן, בתים משותפים, 
דירות; השקעות נדל"ן, ניהול נדל"ן, חלוקת זמן בעלות על נדל"ן 
וחכירת נדל"ן ונכסי מקרקעין, כולל בתים משותפים ודירות.       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 41931/07/2016



HPE

Trade Mark No. 273109 מספר סימן

Application Date 10/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

A house mark for computer hardware, computer 
servers, network servers, computer software, and 
computer peripherals; computer networking 
hardware, computer data storage systems comprised 
of central processing units for processing and storing 
information, data, sound or images; and parts for the 
foregoing; digital video streaming devices; 
downloadable cloud computer software for use in 
enterprise, database management, and electronic 
storage of data; computer software for encryption 
and safeguarding digital files; computer software for 
application and database integration; computer 
software development tools; computer software and 
firmware for operating system programs; computer 
software for creating searchable databases of 
information and data; software development tools for 
the creation of mobile internet applications and client 
interfaces; computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; computer software to 
automate data warehousing; all included in class 9.

סימן בית לחומרת מחשב, שרתי מחשב, שרתי רשת, תוכנת 
מחשב, וציוד היקפי למחשב; חומרת מחשב ברשת, מערכות 
איחסון נתוני מחשב המורכבות מיחידות עיבוד מרכזיות לעיבוד 
ואיחסון מידע, נתונים, קול או תמונות; וחלקים עבור האמור 
לעיל; מכשירי הזרמת וידאו דיגיטליים; תוכנת מחשוב ענן 
להורדה לשימוש בעסק, ניהול נתונים, ואיחסון דיגיטלי של 

נתונים; תוכנת מחשב להצפנה ושמירה על קבצים דיגיטליים; 
תוכנת מחשב למיזוג יישום ומאגר נתונים; כלי פיתוח תוכנת 
מחשב; תוכנת וקושחת מחשב לתוכניות מערכת הפעלה; 

תוכנת מחשב ליצירת מאגרי נתונים לחיפוש מידע ונתונים; כלי 
פיתוח תוכנה ליצירה של יישומי אינטרנט ניידים וממשקי לקוח; 
תוכנת מסחר אלקטרוני במחשב לאפשר משתמשים לבצע 
עסקאות אלקטרוניות באמצעות רשת מחשבים גלובאלית; 
תוכנת מחשב לאוטומציה של מחסני נתונים; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 16 סוג: 16

Brochures about technological developments in the 
field of computers and information technology; 
printed reference guides in the field of computers and 
information technology; technical bulletins in the field 
of computers and information technology; data 
sheets in the field of computers and information 
technology; printed materials, namely, product 
catalogs in the field of computers and information 
technology; product operating and service guides of 
others for computers and computer peripherals; all 
included in class 16.

חוברות על פיתוחים טכנולוגיים בתחום של מחשבים 
וטכנולוגיית מידע; מדריכי עזר מודפסים בתחום של טכנולוגיית 
מידע; עלונים טכניים בתחום של מחשבים וטכנולוגיית מידע; 
גיליונות נתונים בתחום של מחשבים וטכנולוגיית מידע; חומרים 
מודפסים, שהם, קטלוג מוצר בתחום של מחשבים וטכנולוגיית 
מידע; מדריכי הפעלת מוצר ושירות של אחרים למחשבים וציוד 
היקפי למחשב; הנכללים כולם בסוג 16.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 42031/07/2016



Class: 35 סוג: 35

Business consulting services in the field of 
information technology; business management 
consulting services; strategic planning services for 
the information technology field; online retail store 
services and ordering services featuring computers, 
computer software, computer peripherals; business 
services, namely, assisting others in the negotiation 
and development of business partnerships and 
business alliances; marketing and promotional 
program services in the field of information and 
computer technology; database management 
services; business process outsourcing services in 
the field of information technology; customer 
relationship management services; electronic 
commerce services, namely, providing information 
about products and services via telecommunication 
networks for advertising and sale purposes; 
taxonomy services, namely, classification and 
organization of data for records management 
purposes; providing a website featuring an online 
marketplace for sellers and buyers of computer 
goods and services; all included in class 35.

שירותי ייעוץ עסקי בתחום של טכנולוגיית מידע; שירותי ייעוץ 
ניהול עסקי; שירותי תכנון אסטרטגי לתחום טכנולוגיית מידע; 
שירותי חנות קמעונאית מקוונת ושירותי הזמנה הכוללים 

מחשבים, תוכנת מחשב, ציוד היקפי למחשב; שירותים עסקיים, 
שהם, סיוע לאחרים במשא ומתן ובפיתוח של שותפות עסקית 
ושיתופי פעולה עסקיים; שירותי שיווק ותוכניות קידום מכירות 
בתחום של מידע וטכנולוגיית מחשב; שירותי ניהול מאגר 

נתונים; שירותי  מיקור חוץ של תהליכים עסקיים בתחום של 
טכנולוגיית מידע; שירותי ניהול קשרי לקוחות; שירותי מסחר 
אלקטרוני, שהם, אספקת מידע על מוצרים ושירותים באמצעות 
רשתות תקשורת למטרות פרסום ומכירות; שירותי טקסונומיה, 
שהם, סיווג וארגון של נתונים למטרות ניהול רשומות; אספקת 
אתר אינטרנט הכולל שוק מקוון למוכרים וקונים של סחורות 

ושירותי מחשב; הנכללים כולם בסוג 35.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 36 סוג: 36

Purchase financing and lease financing services; 
processing, management and administration of 
employee health and welfare benefit plans; providing 
credit card transaction processing services for others; 
providing insurance claim processing services for 
others; financial analysis and consultation services 
for the organization and administration of banking 
and financial operations; all included in class 36.

שירותי מימון רכישה ומימון חכירה; עיבוד, ניהול ומנהל של 
תוכניות הטבת בריאות ורווחת עובדים;  אספקת שירותי עיבוד 
עסקאות בכרטיס אשראי עבור אחרים; אספקת שירותי עיבוד 
תביעת ביטוח עבור אחרים; שירותי ניתוח וייעוץ פיננסי לארגון 
ומנהל של פעילות בנקאית ופיננסית; הנכללים כולם בסוג 36.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of computer 
hardware and telecommunications equipment; all 
included in class 37.

התקנה, תחזוקה ותיקון של חומרת מחשב וציוד תקשורת; 
הנכללים כולם בסוג 37.                                                     

                                          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, transmission 
of voice, data, graphics, images, audio and video by 
means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the internet; 
telecommunication consultation in the nature of 
technical consulting in the field of audio, text and 
visual data transmission and communication; 
providing online chat rooms, bulletin boards and 
forums for transmission of messages among users in 
the fields of information technology and general 
interest; streaming of video material on the internet; 
voice over internet protocol (voip) services; file 
sharing services, namely, electronic transmission of 
data via global computer networks; all included in 
class 38.

שירותי תקשורת, שהם, שידור של קול, נתונים, גרפיקות, 
תמונות, אודיו ווידאו באמצעים של רשתות תקשורת, רשתות 

תקשורת אלחוטית, והאינטרנט; ייעוץ תקשורתי בצורה של ייעוץ 
טכני בתחום של שידור ותקשורת אודיו, טקסט ונתונים חזותיים; 

אספקת חדרי צ'אט, לוחות מודעות וקבוצות דיון מקוונים 
לשידור של הודעות בקרב משתמשים בתחום של טכנולוגיית 
מידע ועניין כללי; הזרמה של חומר וידאו באינטרנט; שירותי 
פרוטוקול אינטרנט של קריינות (voip); שירותי שיתוף קבצים, 
שהם, שידור אלקטרוני של נתונים באמצעות רשתות מחשבים 
גלובאליות; הנכללים כולם בסוג 38.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 39 סוג: 39

Electronic storage of digital content, namely, images, 
text, video and audio data; all included in class 39.

אחסון דיגיטלי של תוכן דיגיטלי, שהוא, נתוני תמונות, טקסט, 
וידאו ואודיו; הנכללים כולם בסוג 39.                                 

כ"ה תמוז תשע"ו - 42131/07/2016



Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely, 
conducting classes, workshops, seminars and 
conferences in the field of computers, electronic 
commerce and information technology; online 
journals, namely, blogs featuring information in the 
fields of computers, electronic commerce and 
information technology; all included in class 41.

שירותי חינוך והכשרה, שהם, עריכת שיעורים, סדנאות, 
סמינרים וכנסים בתחום של מחשבים, מסחר אלקטרוני 

וטכנולוגיית מידע; כתבי עת מקוונים, שהם, בלוגים הכוללים 
מידע בתחום של מחשבים, מסחר אלקטרוני וטכנולוגיית מידע; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    

                                                                      

Class: 42 סוג: 42

שירותי מחשב, שהם, ניתוח מערכות מחשב, תכנון מערכות 
מחשב, מיזוג מערכות מחשב ועיצוב מחשב; שירותי ייעוץ 
אינטרנט, שהם, אספקת סיוע לאחרים בפיתוח פורטלים 

באינטרנט; שירותי ייעוץ אבטחת מחשב בתחום של טכנולוגיית 
מידע; שירותי אירוח תשתיות מחשב, שהם, תשתית כשירות 
(iaas) אספקת חומרת מחשב, תוכנת מחשב, ציוד היקפי 
למחשב עבור אחרים על בסיס מנוי או תשלום לפי שימוש; 
תוכנה כשירות; עיצוב, התקנה, תחזוקה ותיקון של תוכנת 

מחשב; מיזוג של מערכות ורשתות מחשב; שירותי פיתוח מאגר 
נתונים; שירותי תיכנות מחשב; אספקת שירותי אירוח אתרי 
אינטרנט עבור אחרים ודפי אינטרנט מקוונים מותאמים אישית 
הכוללים מידע המוגדר על ידי המשתמש כולל קישורי אינטרנט 
מקוונים לאתרי אינטרנט אחרים; שירותי ייעוץ עבור אחרים 
בבחירה, יישום ושימוש בתוכנת מחשב המשמשת לניטור 
וניהול עסקאות ופעילויות בסביבה קריטית; שירותי תמיכה 

טכנית, שהם, שירותי דלפק שירות / דלפק עזרה ופתרון בעיות 
עבור תשתית, חומרת מחשב, תוכנת מחשב וציוד היקפי של 
המחשב; שירותי כריית נתונים; שירותי ניהול מידע, שהם, 

פועלים כספק שירות יישום בתחום של ניהול יידע לאירוח של 
תוכנת יישומי מחשב לאיסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימון, 

שידור, אחסון ושיתוף של נתונים ומידע; עיצוב מותאם אישית 
של מחשבים עבור אחרים; שירותי גיבוי נתונים ושיקום נתונים; 
שירותי העברת נתונים; שירותי הצפנת נתונים; שירותי מחשב, 
שהם, מנהל מערכות מחשב עבור אחרים; השכרה וליסינג של 
חומרת מחשב וציוד היקפי למחשב; שירותי מחשב, שהם, 

שירותי מיחשוב ענן בצורה של ספק asp על גבי רשת מופצת 
של מחשבים ושרתים המארחים את הפריון ומנהל יישומי 

תוכנה עבור אחרים; מחשוב ענן הכולל תוכנה לשימוש בניהול 
מאגר נתונים; שירותי מחשב, שהם, מיזוג של סביבות מחשוב 
ענן אישיות וציבוריות; שירותי מחשב, שהם, שירותי ספק אירוח 
ענן; שירותי ייעוץ בתחום של מחשוב ענן; שירותי ייעוץ טכני 

בתחומים של ארכיטקטורת מרכז נתונים, פתרונות מחשוב ענן 
פרטיים וציבוריים, והערכה ויישום של טכנולוגיית אינטרנט 

ושירותים; עדכון ותחזוקה של תוכנת מחשב המבוססת על ענן 
דרך עדכונים, שיפורים ותיקונים מקוונים; ייעוץ תוכנת מחשב; 
עיצוב חומרת ותוכנת מחשב; שירותי מחשב, שהם, ניהול 

מרחוק ובאתר של מערכות טכנולוגיית מידע (IT) ויישומי תוכנה 
עבור אחרים; פיתוח תוכנת טכנולוגיה עסקית ושירותי ייעוץ; 
שירותי תיכנות מחשב עבור אחרים בתחום של ניהול תצורת 

תוכנה; פיתוח תוכנת מחשב בתחום של יישומים ניידים; שירותי 
ייעוץ בתחום של תוכנה כשירות; התקנה ותחזוקה של תוכנת 
מחשב; אירוח התוכנה, אתרי אינטרנט, ויישומי מחשב אחרים 
עבור אחרים על שרת פרטי וירטואלי; הנכללים כולם בסוג 42.   
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Computer services, namely, computer systems 
analysis, computer systems planning, computer 
systems integration and computer design; internet 
consulting services, namely, providing assistance to 
others in developing internet portals; computer 
security consulting services in the field of information 
technology; computer infrastructure hosting services, 
namely, infrastructure-as-a-service (iaas) providing 
computer hardware, computer software, computer 
peripherals to others on a subscription or pay-per-use 
basis; software-as-a-service; design, installation, 
maintenance and repair of computer software; 
integration of computer systems and networks; 
database development services; computer 
programming services; providing website hosting 
services, website development for others and 
customized online web pages featuring user-defined 
information including online web links to other web 
sites; consulting services for others in the selection, 
implementation and use of computer software used 
to monitor and manage transactions and activities in 
a mission critical environment; technical support 
services, namely, service desk/help desk and 
troubleshooting services for it infrastructure, 
computer hardware, computer software and 
computer peripherals; data mining services; 
information management services, namely, acting as 
an application service provider in the field of 
knowledge management to host computer application 
software for the collection, editing, organizing, 
modifying, bookmarking, transmission, storage and 
sharing of data and information; custom design of 
computers for others; data backup and data 
restoration services; data migration services; data 
encryption services; computer services, namely, 
computer system administration for others; rental and 
leasing of computer hardware and computer 
peripherals; computer services, namely, cloud 
computing services in the nature of an asp provider 
over a distributed network of computers and servers 
that hosts the productivity and administrative 
software applications of others; cloud computing 
featuring software for use in database management; 
computer services, namely, integration of private and 
public cloud computing environments; computer 
services, namely, cloud hosting provider services; 
consulting services in the field of cloud computing; 
technical consulting services in the fields of 
datacenter architecture, public and private cloud 
computing solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services; 
updating and maintaining cloud-based computer 
software through on-line updates, enhancements and 
patches; computer software consultancy; computer 
hardware and software design; computer services, 
namely, remote and son-site management of 
information technology (IT) systems and software 
applications of others; business technology software 
development and consultation services; computer 
programming services for others in the field of 
software configuration management; computer 
software development in the field of mobile 
applications; consulting services in the field of 
software as a service; installation and maintenance 
of computer software; hosting the software, websites, 
and other computer applications of others on a virtual 
private server; all included in class 42.
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 Owners

Name: HP Hewlett Packard Group LLC

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, 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 for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 06/10/2014, No. 86416214 ארה"ב, 06/10/2014, מספר 86416214

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 42431/07/2016



OYSHO

Trade Mark No. 273112 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Decorations for Christmas trees; fishing tackle; 
fishing rods; toy and theatrical masks; dolls houses; 
climbers harnesses; novelties for parties, dances 
(party favours); gloves for games; baseball gloves; 
boxing gloves; fencing gloves; golf gloves; puppets; 
body-training (building) apparatus; Christmas trees of 
synthetic material; bladders of balls for games; elbow 
and knee guards (sports articles); kites; rattles 
[playthings]; kaleidoscopes; rocking horses; building 
games; amusement machines; automatic and coin-
operated; playing cards; teddy bears; dolls; dolls' 
clothes; air pistols [toys]; chess games; flippers for 
swimming; rings games; Christmas tree stands; 
archery implements; practical jokes [novelties]; play 
balloons; balls for games; dolls feeding bottles; 
building blocks [toys]; body boards; skittles [games]; 
stationary exercise bicycles; golf bags, with our 
without wheels; dolls' beds; marbles for games; 
butterfly nets; swings; confetti; cups for dice; 
checkers [games]; checkerboards; darts; discuses for 
sports; flying discs [toys]; dominoes; counters [discs] 
for games; skis; bags especially designed for skis 
and surfboards; tables for indoor football; gymnastics 
(appliances for-); horseshoe games; hockey sticks; 
soap bubbles [toys]; board games; toys for domestic 
pets; model vehicles (scale-); skateboards; mobiles 
[toys]; paintballs [ammunition for paintball guns] 
[sports apparatus]; snow for Christmas trees 
(artificial); golf clubs; billiard tables; skating boots 
with skates attached; in-line roller skates; ice skates; 
roller skates; scooters [toys]; plush toys; spinning 
tops [toys]; piñatas; swimming pools [play articles]; 
punching bags; jigsaw puzzles; conjuring apparatus; 
bats for games; rackets; parlor games; surf boards; 
sailboards; chessboards; sling shots [sports articles]; 
slides [playthings]; spring boards [sports articles]; 
floats for bathing and swimming; sleighs [sports 
articles]; toy vehicles; radio-controlled toy vehicles; 
shuttlecocks. 

קישוטים לעצי חג המולד; ציוד לדיג; חכות דיג; מסכות צעצוע 
ומסכות תיאטרון; בתי בובות; רתמות לטיפוס הרים; הפתעות 
למסיבות; כפפות למשחקים; כפפות כדור בסיס; כפפות אגרוף; 
כפפות סייף; כפפות לגולף; בובות; מכשירים לאימון גופני; עצים 
לחג המולד מחומר סינתטי; בועות כדורים למשחקים; מגני 
מרפקים וברכיים (אביזרי ספורט); עפיפונים; רעשנים (דברי 
משחק); קליידוסקופים; סוסי נדנדה; משחקי בנייה; מכונות 

בידור אוטומטיות והמופעלות ע"י מטבעות; קלפי משחק; דובים; 
בובות ובגדי בובות; רובי אויר [צעצוע]; משחקי שח; סנפירים 

לשחייה; משחקי טבעות; מעמדים לעצי חג המולד; כלי קשתות; 
משחקי צחוק [זוטות]; בלונים למשחק; כדורים למשחקים; 

בקבוקים לבובות; קוביות לבנייה [צעצועים];לוחות גוף; באולינג 
[משחקים]; אופני אימון קבועים; תרמילים מחבטי גולף עם או 

ללא גלגלים; מיטות לבובות; גולות למשחקים; רשתות 
לפרפרים; נדנדות; קונפטי; כוסות לקוביות; משבצת [משחקים]; 
לוחות למשבצת; חצים; דיסקוס לספורט; פריזבי [צעצועים]; 

דומינו; דיסקיות למשחקים; מחליקיים; תרמילים מיוחדים לסקי 
ולגלישה; כדור-רגל שולחני; התעמלות (מכשירים ל-); משחקי 
פרסה; מקלות הוקי; בועות סבון [צעצועים]; משחקי לוח; 
משחקים לבעלי-חיים; דגמי כלי רכב מוקטנים; סקיטבורד; 

מוביילים [צעצועים]; כדורי צבע [תחמושת לרובי פיינטבול] [כלי 
ספורט]; שלג מלאכותי לעצי חג המולד; מחבטי גולף; שולחנות 
ביליארד; נעליים עם גלגיליות; גלגיליות בטור; מחליקיים על 
הקרח; גלגיליות; קורקינטים [צעצועים]; צעצועים מקטיפה; 
סביבונים [צעצועים]; מודלים הממולאים בדברי מתיקה או 
צעצועים; בריכות [פריטי משחק]; שקי איגרוף; תצרפים; כלי 
קוסמות; מחבטים למשחקים; מחבטים; משחקי חדר; גלשנים; 

גלשנים רוח; לוחות שח; קלע [פריטי ספורט]; שקופיות 
[למשחק]; מקפצות [פריטי ספורט]; מצופים לשחייה; מזחלות 
[פריטי ספורט]; רכבי צעצוע; כלי רכב ממונעים בשלט רחוק; 
כדורי נוצה.                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ה תמוז תשע"ו - 42531/07/2016



 Owners

Name: INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.)

Address: Avenida de la Diputacion Edificio Inditex, 
Arteixo (A Coruna), 15142, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 42631/07/2016



סאקסנדה

Trade Mark No. 273126 מספר סימן

Application Date 17/03/2015 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 weight reduction and 
long term weight loss maintenance; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים להפחתה במשקל ולתחזוקת ירידה במשקל 
לטווח ארוך; הנכללים כולם בסוג 5.                                     
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APPLE TV

Trade Mark No. 273127 מספר סימן

Application Date 17/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 95014, 
U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer networking hardware; 
set top boxes; digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
playing and reviewing text, data, image, audio and 
video files; computer software for use in organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and 
reviewing text, data, image, audio, and video files; 
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, television, movies, photographs 
and other digital images, and other multimedia 
content; all included in class 9.

חומרת מחשב; חומרת רשת מחשבים; ממירים; מכשירים 
אלקטרוניים דיגיטליים להקלטה, ארגון, שידור, קבלה, 

מניפולציה, משחק וסקירת טקסט, נתונים, תמונה, קבצי אודיו 
ווידאו; תוכנת מחשב לשימוש בארגון, שידור, קבלה, 

מניפולציה, משחק וסקירת טקסט, נתונים, תמונה, אודיו, וקבצי 
וידאו; חומרת מחשב ותוכנת מחשב לשעתוק, עיבוד והזרמה 
של תכני אודיו, וידאו ומולטימדיה; חומרת ותוכנת מחשב 

לשליטה בפעולה של מכשירי אודיו ווידאו ולצפייה, חיפוש ו/או 
משחק בתכני אודיו, וידאו, טלוויזיה, סרטים, תמונות ותמונות 
דיגיטליות אחרות, ותכני מולטימדיה אחרים; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 42831/07/2016



REGENXBIO

Trade Mark No. 273130 מספר סימן

Application Date 17/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: REGENXBIO Inc.

Address: 9712 Medical Center Drive, Suite 100, 
Rockville, MD 20850, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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: 42 סוג: 42

Custom development of biochemical reagents, 
namely, synthesis for others of clinical medical 
reagents for use in gene therapy, development of 
pharmaceutical preparations for use in gene therapy, 
and therapeutic compositions that include 
recombinant adeno-associated viral (rAAV) vectors to 
provide a platform for specific expression of biologics 
with therapeutic effect in gene therapy, RNA 
interference (RNAi), and cell therapy; Scientific and 
medical research and development; genetic 
engineering services, biotechnology services, and 
research and development of new products in the 
field of gene therapeutics and research tools, 
including those based on recombinant adeno-
associated viral vectors.

פיתוח מותאם אישית של חומרים כימיים ריאגנטים, כלומר, 
סינתזה עבור אחרים של חומרים כימיים רפואיים קליניים 

לשימוש בריפוי גנטי, פיתוח תכשירים רפואיים לשימוש בריפוי 
גנטי והרכבים טיפוליים הכוללים וקטורים של וירוסים 

רקומביננטיים דמויי-אדנו  לצורך מתן פלטפורמה לביטוי ספציפי 
של חומרים ביולוגיים עם אפקט טיפולי בריפוי גנטי, שימוש 
בחומצה ריבונוקלאית (רנ"א) התערבותית (רנא"א)  וטיפול 
באמצעות תאים; מחקר מדעי, רפואי ופיתוח; שירותי הנדסה 
גנטית, שירותי ביוטכנולוגיה, מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים 
בתחום תרופות גנטיות וכלי מחקר, לרבות אלה המבוססים על 

וקטורים של וירוסים רקומביננטיים דמויי-אדנו. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                              

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

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

U.S.A., 17/09/2014, No. 86397653 ארה"ב, 17/09/2014, מספר 86397653

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 42931/07/2016



Trade Mark No. 273131 מספר סימן

Application Date 17/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: REGENXBIO Inc.

Address: 9712 Medical Center Drive, Suite 100, 
Rockville, MD 20850, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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: 42 סוג: 42

Custom development of biochemical reagents, 
namely, synthesis for others of clinical medical 
reagents for use in gene therapy, development of 
pharmaceutical preparations for use in gene therapy, 
and therapeutic compositions that include 
recombinant adeno-associated viral (rAAV) vectors to 
provide a platform for specific expression of biologics 
with therapeutic effect in gene therapy, RNA 
interference (RNAi), and cell therapy; Scientific and 
medical research and development; genetic 
engineering services, biotechnology services, and 
research and development of new products in the 
field of gene therapeutics and research tools, 
including those based on recombinant adeno-
associated viral vectors.

פיתוח מותאם אישית של חומרים כימיים ריאגנטים, כלומר, 
סינתזה עבור אחרים של חומרים כימיים רפואיים קליניים 

לשימוש בריפוי גנטי, פיתוח תכשירים רפואיים לשימוש בריפוי 
גנטי והרכבים טיפוליים הכוללים וקטורים של וירוסים 

רקומביננטיים דמויי-אדנו  לצורך מתן פלטפורמה לביטוי ספציפי 
של חומרים ביולוגיים עם אפקט טיפולי בריפוי גנטי, שימוש 
בחומצה ריבונוקלאית (רנ"א) התערבותית (רנא"א)  וטיפול 
באמצעות תאים; מחקר מדעי, רפואי ופיתוח; שירותי הנדסה 
גנטית, שירותי ביוטכנולוגיה, מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים 
בתחום תרופות גנטיות וכלי מחקר, לרבות אלה המבוססים על 

וקטורים של וירוסים רקומביננטיים דמויי-אדנו. 
                                                                                     
                                                                                    

                                                                          

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

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

U.S.A., 17/09/2014, No. 86397777 ארה"ב, 17/09/2014, מספר 86397777

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 43031/07/2016



Trade Mark No. 273132 מספר סימן

Application Date 17/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: REGENXBIO Inc.

Address: 9712 Medical Center Drive, Suite 100, 
Rockville, MD 20850, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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: 42 סוג: 42

Custom development of biochemical reagents, 
namely, synthesis for others of clinical medical 
reagents for use in gene therapy, development
of pharmaceutical preparations for use in gene 
therapy, and therapeutic compositions that include 
recombinant adeno-associated viral (rAAV) vectors to 
provide a platform for specific expression of biologics 
with therapeutic effect in gene therapy, RNA 
interference (RNAi), and cell therapy; Scientific and 
medical research and development; genetic 
engineering services, biotechnology services, and 
research and development of new products in the 
field of gene therapeutics and research tools, 
including those based on recombinant adeno-
associated viral vectors.

פיתוח מותאם אישית של חומרים כימיים ריאגנטים, כלומר, 
סינתזה עבור אחרים של חומרים כימיים רפואיים קליניים 

לשימוש בריפוי גנטי, פיתוח תכשירים רפואיים לשימוש בריפוי 
גנטי והרכבים טיפוליים הכוללים וקטורים של וירוסים 

רקומביננטיים דמויי-אדנו  לצורך מתן פלטפורמה לביטוי ספציפי 
של חומרים ביולוגיים עם אפקט טיפולי בריפוי גנטי, שימוש 
בחומצה ריבונוקלאית (רנ"א) התערבותית (רנא"א)  וטיפול 
באמצעות תאים; מחקר מדעי, רפואי ופיתוח; שירותי הנדסה 
גנטית, שירותי ביוטכנולוגיה, מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים 
בתחום תרופות גנטיות וכלי מחקר, לרבות אלה המבוססים על 

וקטורים של וירוסים רקומביננטיים דמויי-אדנו. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                

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

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

U.S.A., 17/09/2014, No. 86397688 ארה"ב, 17/09/2014, מספר 86397688

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 43131/07/2016



Trade Mark No. 273134 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Silicon; silica fume; strontium; fused silica (semi-
worked goods) for building; silica-based goods as 
cement substitutes and additives to enhance the 
properties of fresh or hardened concrete; concrete-
aeration chemicals; activated carbons, carbon black 
for industrial purposes; inoculants, ferro-silicon-based 
inoculants; all included in class 1

סיליקון; מיקרו סיליקה; סטרונציום; סיליקה מותכת (מוצר 
מעובד חלקית) לבנייה; מוצרים על בסיס סיליקה כתחליפי בטון 
ותוספות להגברת תכונות של בטון טרי או מחוזק; כימיקלים 
לאוורור בטון; פחמן פעיל, פחמן שחור למטרות תעשייתיות; 
תרכיב חיסון, חיסונים על בסיס ברזל-סיליקון; הנכללים כולם 
בסוג 1                                                                           

                                                                  

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; common metals, 
unwrought or semi-wrought, and their alloys, more 
particularly ferro-alloys produced by inoculation 
and/or nodulization, deoxidization, desulfurization, 
denitration of cast iron; inoculants, namely, goods 
composed of an admixture of different ferro-silicon-
based alloys for treating lamellar and ductile cast 
iron; aluminium; alumina; ferro-silicon; copper; zinc; 
steel; aluminium and aluminium-derivative bars, 
ingots, wires, foils, plates, rolls, sections, sheets, 
boxes, discs, tubes for the packaging, automobile, 
aviation, marine, building, machinery, sheet-metal, 
electronics, household appurtenance, decorative, 
sports and leisure, kitchen equipment industries; 
foundry moulds, of metal; all included in class 6

מתכות פשטות וסגסוגותיהן; מתכות פשטות, לא מעובדת או 
מעובדת למחצה, וסגסוגותיהן, בפרט סגסוגות ברזל המיוצרות 
על ידי הרכבה ו/או נודוליזציה, הוצאת חמצן, הסרת גופרית, 
הוצאת חומצה חנקנית של ברזל יציקה; תרכיבי חיסון, דהיינו, 

מוצרים המורכבים מתערובת של סגסוגות על בסיס 
ברזל-סיליקון לטיפול בלוחית דקה וברזל יציקה גמישה; 

אלומיניום; תחמוצת אלום; ברזל-סיליקון; נחושת; אבץ; פלדה; 
אלומיניום ויתדות נגזרות-אלומיניום, מטילים, תילים, רדידים, 
צלחות, גלילים, חלקים, יריעות, קופסאות, דיסקים, צינורות 
לתהליך האריזה, מכוניות, תעופה, ימי, בנייה, מכונות, יריעת 
מתכת, אלקטרוניקה, אביזרי משק בית, דקורטיבי, ספורט 

ופנאי, ותעשיית ציוד מטבח; תבניות יציקה ממתכת; הנכללים 
כולם בסוג 6                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 7 סוג: 7

Foundry machinery; all included in class 7 מכונות יציקה; הנכללים כולם בסוג 7                   

Class: 19 סוג: 19

Silica [quartz]; cement; concrete; building elements of 
concrete, cement, or silica-based materials; all 
included in class 19

קוורץ; מלט, בטון, אלמנטים לבנייה של מלט, בטון או חומרים 
על בסיס דו-תחמוצת הצורן; הנכללים כולם בסוג 19                

                                    

Class: 40 סוג: 40

Metallurgical processing of melt iron; metal 
tempering; processing and treatment of bauxite, 
alumina, aluminium and silicon oxide, grinding and 
polishing of the aforesaid materials, for the 
packaging, automobile, aviation, marine, building, 
machinery, sheet-metal, electronics, household 
appurtenance, decorative, sports and leisure, kitchen 
equipment industries; electrometallurgy; iron and 
steel-making; smelting and founding; all included in 
class 40

עיבוד מטלורגי של המסת ברזל; הרפית מתכת; עיבוד וטיפול 
של בוקסיט, תחמוצת אלום, אלומיניום וצורן דו חמצני, טחינה 

והברקה של החומרים האמורים לעיל, לתהליך האריזה, 
מכוניות, תעופה, ימי, בנייה, מכונות, יריעת מתכת, 

אלקטרוניקה, אביזרי משק בית, דקורטיבי, ספורט ופנאי, 
תעשיית ציוד מטבח; מטלורגיה חשמלית; תהליך ייצור ברזל 

ופלדה; התכה והקמה; הנכללים כולם בסוג 40                       
                                                                                    
                                                                                    

                              

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

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 43231/07/2016



 Owners

Name: Société FerroQuébec Inc.

Address: 2500-1000 de la Gauchetière, Montreal, 
Quebec, H3B 0A2, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Canada, 18/09/2014, No. 1694407 קנדה, 18/09/2014, מספר 1694407

Class: 1 סוג: 1

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 19 סוג: 19

Class: 40 סוג: 40

כ"ה תמוז תשע"ו - 43331/07/2016



Z ULTRA

Trade Mark No. 273136 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sony Mobile Communications Inc.

Address: 1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, 
Japan

(A corporation organized under the laws of Japan)

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

mobile phones; tablet phones; accessories for the 
foregoing. 

טלפונים ניידים; טלפוני טאבלט; אבזרים לאמורים לעיל.           
          

כ"ה תמוז תשע"ו - 43431/07/2016



ZL

Trade Mark No. 273139 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sony Mobile Communications Inc.

Address: 1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, 
Japan

(A corporation organized under the laws of Japan)

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

mobile phones; tablet phones; accessories for the 
foregoing. 

טלפונים ניידים; טלפוני טאבלט; אבזרים לאמורים לעיל.           
          

כ"ה תמוז תשע"ו - 43531/07/2016



ZR

Trade Mark No. 273140 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sony Mobile Communications Inc.

Address: 1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, 
Japan

(A corporation organized under the laws of Japan)

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

mobile phones; tablet phones; accessories for the 
foregoing. 

טלפונים ניידים; טלפוני טאבלט; אבזרים לאמורים לעיל.           
          

כ"ה תמוז תשע"ו - 43631/07/2016



Trade Mark No. 273143 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Aurora World Corp.

Address: 997 Daechi-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Aurora World Corp., 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriela Schwartz, Adv.

Address: Yaacov Dori Street 12, Raanana, Israel

שם: גבריאלה שוורץ, עו"ד

כתובת : רח ' יעקב דורי 12, רעננה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; all included in class 28 צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 28         
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Trade Mark No. 273144 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Aurora World Corp.

Address: 997 Daechi-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Aurora World Corp., 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriela Schwartz, Adv.

Address: Yaacov Dori Street 12, Raanana, Israel

שם: גבריאלה שוורץ, עו"ד

כתובת : רח ' יעקב דורי 12, רעננה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; all included in class 28 צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 28         
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FOO FIGHTERS

Trade Mark No. 273147 מספר סימן

Application Date 18/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable television shows about music and 
musical entertainers; audiovisual recordings featuring 
television programs or segments of television 
programs featuring music and musical entertainers; 
downloadable audiovisual recordings featuring 
television programs or segments of television 
programs featuring music and musical entertainers; 
audiovisual recordings featuring music and musical 
entertainers; downloadable audiovisual recordings 
featuring music and musical entertainers; musical 
sound recordings; musical video recordings; 
downloadable musical sound recordings; 
downloadable ringtones and graphics for mobile 
phones and wireless devices; downloadable 
electronic sheet music and posters; sound recordings 
featuring entertainment and music; downloadable 
sound recordings featuring entertainment and music; 
electronic equipment namely headphones and 
speakers; sound and video recordings; computer 
application software for mobile phones; vinyl covers 
specially adapted for cell phones, MP3 players, 
laptops, and gaming devices; sound recording 
apparatus and accessories; downloadable sound and 
video recordings; downloadable music; downloadable 
graphics; computer software and programs; 
downloadable computer software containing sound 
and/or video recordings or telephone ring tones; 
downloadable wallpapers, widgets, icons and 
photographs; downloadable banners; downloadable 
electronic publications and photographs; 
downloadable podcasts in the fields of music and 
entertainment; downloadable electronic publications 
in the nature of books, magazines, newsletters, 
pamphlets, booklets and brochures in the field of 
music and entertainment; motion picture films 
featuring music and entertainment; digital video 
discs; video games; electronic game programs; 
storage cases for CDs and DVDs; mobile telephone 
and personal electronic device cases and covers; 
accessories for mobile telephones and personal 
electronic devices; computer mouse pads, 
earphones; eyewear and sunglasses; eyewear 
accessories, namely straps, neck cords and head 
straps for eyewear; apparatus for recording and 
reproduction of sound, images and data; cases for 
music, audio and related electronic equipment, 
namely, cases for audio tuners, audio receivers, 
amplifiers, tape players, compact disc players, MP3 
controllers/players, audio mixers, audio speakers in 
the nature of music studio monitors, microphones, 
audio speakers, compact discs, audio tapes, portable 
computers, antennas, phonographic record players, 
audio recording equipment, and the cables 
associated with all of the foregoing equipment.

תוכניות טלוויזיה להורדת מוסיקה ובידור מוזיקלי; הקלטות 
אודיו ויזואליות הכוללות תוכניות טלוויזיה או קטעים של תוכניות 

טלוויזיה הכוללות מוסיקה ובידור מוזיקלי; הקלטות קוליות 
וויזואליות להורדה שמציעות תוכניות טלוויזיה או קטעים של 
תוכניות טלוויזיה הכוללות מוסיקה ובידור מוזיקלי; הקלטות 
אורקוליות הכוללות מוסיקה ובידור מוזיקלי; הקלטות קוליות 
וויזואליות להורדה הכוללות מוסיקה ובידור מוזיקלי; הקלטות 
מוסיקליות קוליות; הקלטות וידאו מוסיקליות; הקלטות קוליות 
מוסיקליות להורדה; רינגטונים וגרפיקה להורדה עבור טלפונים 
ניידים והתקנים אלחוטיים; גיליון מוסיקה להורדה אלקטרונית 
ופוסטרים; הקלטות קוליות שמציעות בידור ומוסיקה; הקלטות 
קוליות להורדה שמציעות בידור ומוסיקה; ציוד אלקטרוני דהיינו 
אוזניות ורמקולים; הקלטות קוליות ווידאו; יישומי תוכנת מחשב 

לטלפונים סלולריים; כיסויי ויניל מותאמים במיוחד עבור 
טלפונים סלולריים, נגני אמ.פי 3, מחשבים ניידים, ומכשירי 

משחקים; מכשירי שמע לקלטה ואבזרים; הקלטות קוליות ווידאו 
להורדה; מוסיקה להורדה; גרפיקה להורדה; תוכנות מחשב 
ותוכניות; תוכנת מחשב להורדה המכילות הקלטות קול ו/או 
וידאו או צלצולי טלפון; טפטים, יישומונים, סמלים ותמונות 
להורדה; באנרים להורדה; פרסומים ותצלומים אלקטרוניים 
להורדה; פודקאסטים להורדה בתחום המוסיקה והבידור; 
פרסומים אלקטרוניים להורדה מהסוג של ספרים, מגזינים, 
עלונים, חוברות, חוברות ועלונים בתחום המוזיקה והבידור; 
סרטי קולנוע הכוללים מוסיקה ובידור; דיסקי וידאו דיגיטליים; 
משחקי וידאו; תוכניות משחק אלקטרוניות; נרתיקי אחסון עבור 
תקליטורים ו- די.וי.די; נרתיק לטלפון נייד ומכשיר אישי וכיסויים 
אלקטרוניים; אבזרים לטלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים 
אישיים; פדים לעכבר מחשב, אוזניות; משקפים ומשקפי שמש; 
אביזרים למשקפים, דהיינו רצועות, חוטי צוואר ורצועות לראש 
למשקפים; מנגנון הקלטה ושאחזור של קול, תמונות ונתונים; 
נרתיקים למוסיקה, אודיו וציוד אלקטרוני בנושא, דהיינו, מקרים 
למקלטי אודיו, אודיו מקלטים, מגברים, נגני קלטת, שחקני 
קומפקט דיסקים, נרתיקי נגני אמ.פי 3/ מיקסר אודיו, אודיו 
רמקולים מהסוג של צגי אולפן מוסיקה, מיקרופונים, אודיו 

רמקולים, תקליטורים, קלטות אודיו, מחשבים ניידים, אנטנות, 
מנגני תקליטים, ציוד הקלטת אודיו, ואת הכבלים הקשורים לכל 
הציוד הנ"ל.                                                                     
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Class: 16 סוג: 16

Posters, stickers, sheet music, song books, souvenir 
programs concerning an entertainer and musician 
and his recordings or performances; printed 
publications; booklets; books; catalogues; folders; 
posters; calendars; magazines; periodicals; 
stationery; greeting cards; postcards; school 
supplies; notebooks; paper doll books; pens and 
writing instruments; decalcomanias; stickers; printed 
music; music scores; music books; instruction guides 
and manuals; music in sheet form; souvenir 
programs concerning entertainment events and 
musical events; magazines and brochures in the area 
of music and entertainment. 

פוסטרים, מדבקות, דפי מוסיקה, ספרי שירים, תוכניות מזכרות 
בנוגע לבידור ומוזיקאים וההקלטות או ההופעות שלו; פרסומים 
מודפסים; חוברות; ספרים; קטלוגים; תיקיות; פוסטרים; לוחות 
שנה; מגזינים; כתבי עת; מכשירי כתיבה; כרטיסי ברכה; גלויות; 
ציוד לבית הספר; מחברות; ספרי בובות נייר; עטים ומכשירי 

כתיבה; ציורים מועתקים; מדבקות; הדפסי מוסיקה; פרטיטורה; 
ספרי מוסיקה; מדריכי הוראה ומדריכים; מוסיקה בצורת גיליון; 
תוכנות מזכרת בדבר אירועי בידור ואירועים מוזיקליים; מגזינים 
וחוברות בתחום המוזיקה ובידור.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 25 סוג: 25

Shirts, jackets, sweatshirts, and pants; footwear, 
headgear. 

חולצות, מעילים, חולצות מיזע, ומכנסיים; נעליים, כיסויי ראש.   
  

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing a website 
featuring non-downloadable audiovisual recordings 
featuring music and musical entertainers; 
entertainment services, namely, a series of television 
programs featuring music and musical entertainers; 
production of television programs; production of 
webisodes and videos featuring music and musical 
entertainers; production of web-based television 
programs featuring music and musical entertainers; 
providing a website featuring non-downloadable 
television programs or segments of television 
programs featuring music and musical entertainers; 
online journals featuring music, musical entertainers, 
and related television shows; blogs featuring music-
related and musical entertainer-related television 
shows; providing online information about music and 
musical entertainers and images of musical 
entertainers; entertainment services, namely, 
providing non-downloadable audiovisual recordings 
featuring music and musical entertainers; providing 
temporary use of online non-downloadable 
audiovisual recordings featuring music and musical 
entertainers via the internet and mobile 
communication devices; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable audio 
recordings featuring music and musical entertainers; 
providing temporary use of online non-downloadable 
audio recordings featuring music and musical 
entertainers via the internet and mobile 
communication devices; blogs featuring music and 
musical entertainers; providing a website featuring 
non-downloadable television programs or segments 
of television programs; providing a website featuring 
non-downloadable audiovisual recordings; providing 
a website featuring information about music and 
musical entertainers and images of musical 
entertainers; online journals; online fan clubs; fan 
club services; education; providing of training; 
sporting and cultural activities; providing online 
newsletters in the field of music; website services, 
namely providing on-line games, including on-line 
computer games, providing on-line gaming and 
games services, providing on-line electronic 
publications; providing media and entertainment via 
various platforms across multiple forms of 
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transmission media; production of motion pictures, 
documentaries, television programs; motion pictures; 
documentaries; providing a website featuring musical 
performances and information about recordings, 
performance, music, tours, and other entertainment 
content; providing non-downloadable audiovisual 
recordings; providing non-downloadable sound 
recordings; television programs; providing 
prerecorded non-downloadable musical 
entertainment and music videos via a global 
computer network and/or wireless networks; 
providing prerecorded non-downloadable 
entertainment videos via a global computer network 
and/or wireless networks; providing entertainment 
information on an entertainer and musician, his 
performances, discography, and also providing 
photographs and video clips all via a global computer 
network or wireless networks; providing non-
downloadable ringtones and graphics presented to 
mobile communication devices via a global computer 
network and/or wireless networks; arranging and 
conducting festivals featuring an 
entertainer/entertainers, musician/musicians; 
providing podcasts in the field of music and 
entertainment; webcasts featuring music, musical-
based entertainment and entertainment; music 
publishing services and studio recording services; 
sound recording studios; editing or recording of 
sounds and images.

שירותי בידור, דהיינו, מתן אתר הכולל הקלטות קוליות 
וויזואליות שאינם להורדה הכוללות מוסיקה ובידור מוזיקלי; 
שירותי בידור, דהיינו, סדרה של תוכניות טלוויזיה שמציעות 
מוסיקה ובידור מוזיקלי; ייצור של תוכניות טלוויזיה; ייצור של 

תוכניות אתר וקטעי וידאו הכוללים מוסיקה ובידור מוזיקלי; ייצור 
של תוכניות טלוויזיה על בסיס אינטרנטי הכוללות מוסיקה 
ובידור מוזיקלי; מתן אתר שמציעה תוכניות טלוויזיה שאינה 
להורדה או קטעים של תוכניות טלוויזיה הכוללות מוסיקה 

ובידור מוזיקליים; כתבי עת מקוונים שמציינים מוסיקה, בידור 
מוזיקליים, ותוכניות טלוויזיה בנושא; בלוגים המציינים הקשרים 
למוסיקה ותוכניות טלוויזיה הקשורות לבידור מוזיקלי; מתן מידע 

מקוון על מוסיקה ושירותי בידור, דהיינו, מתן אתר הכולל 
הקלטות קוליות וויזואליות שאינם להורדה הכוללות מוסיקה 
ובדרנים מוזיקליים; שירותי בידור, דהיינו, סדרה של תוכניות 
טלוויזיה שמציעות מוסיקה ובידור מוזיקלי; ייצור של תוכניות 
טלוויזיה; ייצור של וואביסוד וקטעי וידאו הכוללים מוסיקה 
ובידור מוזיקלי; ייצור תוכניות טלוויזיה על בסיס אינטרנטי 

הכוללות מוסיקה ובדרנים מוזיקליים; מתן אתר המציע תוכניות 
טלוויזיה שאינם להורדה או קטעים של תוכניות טלוויזיה 
הכוללות מוסיקה ובידור מוזיקלי; כתבי עת מקוונים בנושא 
מוסיקה, בידור מוזיקלי, ותוכניות טלוויזיה; בלוגים שמציינים 
קישורים למוסיקה ותוכניות טלוויזיה הקשורות לבידור מוזיקלי; 
מתן מידע מקוון של מוסיקה ובידור ותמונות של בידור מוזיקלי; 
שירותי בידור, דהיינו, מתן הקלטות קוליות וויזואליות שאינם 
להורדה הכוללות מוסיקה ובידור מוזיקלי; מתן שימוש זמני של 
הקלטות קוליות וויזואליות שאינן ניתנים להורדה באינטרנט 

שמציעות מוסיקה ובידור מוזיקלי באמצעות מכשירי האינטרנט 
ותקשורת סלולרית; שירותי בידור, דהיינו, מתן שאינה להורדה 
קלטות אודיו הכוללות מוסיקה ובידור מוזיקלי; מתן שימוש זמני 
של קלטות אודיו באינטרנט שאינם להורדה הכוללות מוסיקה 

ובידור מוזיקלי באמצעות מכשירי האינטרנט ותקשורת 
סלולרית; בלוגים שמציעים מוסיקה ובידור מוזיקלי; מתן אתר 
שמציע תוכניות טלוויזיה שאינם להורדה או קטעים של תוכניות 
טלוויזיה; מתן אתר הכולל הקלטות קוליות וויזואליות שאינם 
להורדה; מתן אתר הכולל מידע על מוסיקה ובדרנים ותמונות 
של בדרנים מוזיקליים; כתבי עת מקוונים; מועדוני מעריצים 
באינטרנט; שירותי מועדון מעריצים; חינוך; הענקת אימונים; 
פעילויות ספורט והתרבות; מתן עלונים מקוונים בתחום 

המוזיקה; שירותי אתר, דהיינו מתן משחקי אונליין, הכוללים 
משחקי מחשב מקוונים, המספקים שירותי הימורים ומשחקים 
מקוונים, מתן פרסומים אלקטרוניים מקוונים; מתן תקשורת 

ובידור באמצעות פלטפורמות שונות בצורות מרובות של שידור 
מדיה; ייצור של סרטי קולנוע, סרטי תעודה, תוכניות טלוויזיה; 
סרטים; סרטים תיעודיים; מתן אתר המציע מידע על מופעים 
והקלטות, ביצועים, מוסיקה, טיולים, ותכני בידור אחרים 
מוזיקליים; מתן הקלטות קולי וויזואלי שאינה להורדה; מתן 

הקלטות קול שאינה להורדה; תוכניות טלוויזיה; מתן קטעי וידאו 
מוסיקלי שאינן מוקלטים מראש להורדה בידור ומוסיקה דרך 
רשת מחשבים גלובלית ו / או רשתות אלחוטיות; מתן קטעי 
וידאו בידור שאינה מוקלטים מראש להורדה באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית ו / או רשתות אלחוטיות; מתן מידע על בידור 
בדרן ומוסיקאי, הופעות שלו, דיסקוגרפיה, וגם מתן תמונות 
וקטעי וידאו כולם דרך רשת מחשבים גלובלית או רשתות 

אלחוטיות; מתן רינגטונים וגרפיקה מוצגת להתקני תקשורת 
ניידים באמצעות רשת מחשבים גלובלית ו / או רשתות 

אלחוטיות שאינם להורדה; סידור ועריכת פסטיבלים הכוללים 
בדרן / בדרנים, מוסיקאי / מוזיקאים; מתן פודקאסטים בתחום 
המוזיקה ובידור; שידורי אינטרנט הכוללים על בסיס מוסיקה, 
בידור ובידור מוסיקלי; שירותי פרסום מוסיקה ושירותי אולפני 
הקלטה; אולפני הקלטת שמע; עריכה או הקלטה של צלילים 
ותמונות.                                                                        
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 Owners

Name: David Grohl 

Address: c/o Voldal Wartelle & Co., P.S, 10510 Northup 
Way, Suite 300, Kirkland, Washington 98033, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 273153 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAHSAN HAYEVUAN 42 LTD שם: מחסן היבואן 42 בע"מ

Address: 61 Hayarkon St., Beni-Brak, 5120608, Israel כתובת : הירקון 61, בני ברק, 5120608, ישראל

מחסן היבואן 42

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Slyomovics-IP

Address: P.O.B. 8601, Tel Aviv- Yaffo, 6108601, Israel

שם: משרד שלומוביץ - IP, עורכי דין

כתובת : ת.ד. 8601, תל אביב-יפו, 6108601, 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"ה תמוז תשע"ו - 44331/07/2016



מצעים מספרים

Trade Mark No. 273156 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

חברה ציבורית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Bed covers, table covers, home textile products, 
linens, blankets, towels, pillowcases; all in class 24.

כיסויי מיטה, כיסויי שולחן, מוצרי טקסטיל לבית, מצעים, 
שמיכות, מגבות, ציפוי לכריות; כולם בסוג 24.                   

כ"ה תמוז תשע"ו - 44431/07/2016



Trade Mark No. 273158 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 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, 19/09/2014, No. UK00003073402 UK00003073402 ממלכה מאוחדת, 19/09/2014, מספר

Class: 34 סוג: 34

כ"ה תמוז תשע"ו - 44531/07/2016



PURIF-AC

Trade Mark No. 273160 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and toiletries for cleaning and care of the 
skin.

תמרוקים וטואלטיקה לניקוי וטיפול בעור.                               
              

Class: 5 סוג: 5

Medicated preparations for preventing, treating and 
healing acne.

תכשירים רפואיים למניעה, טיפול וריפוי אקנה.                       
                        

כ"ה תמוז תשע"ו - 44631/07/2016



Trade Mark No. 273187 מספר סימן

Application Date 21/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239522 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RICHEMONT INTERNATIONAL SA

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links; tie clips; rings (jewelry); bracelets 
(jewelry); earrings (jewelry); necklaces (jewelry); 
broaches (jewelry); key rings of precious metal; 
timepieces and chronometric instruments; watches; 
chronometers; clocks (timepieces); watch cases; 
dials (clock and watch making); movements for 
timepieces; alarm clocks; watch straps; boxes of 
precious metal.

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

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

Switzerland, 19/12/2014, No. 668596 שוויץ, 19/12/2014, מספר 668596

Class: 14 סוג: 14

כ"ה תמוז תשע"ו - 44731/07/2016



Trade Mark No. 273229 מספר סימן

Application Date 03/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0850023 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Gold, cream, dark red, brown.

"BICERIN ORIGINALE DI GIANDUJOTTO", label 
rectangular with gold background, with the central 
part in cream colour, inside writing in gold and dark 
red, and a big brown GIANDUJOTTO chocolate.

 Owners

Name: NUOVE DISTILLERIE VINCENZI S.R.L.

Address: Via Lagrange, 10, TORINO, Italy

(CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Spirits, liqueurs and wines.

כ"ה תמוז תשע"ו - 44831/07/2016



Trade Mark No. 273230 מספר סימן

Application Date 09/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0864094 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Orange (pantone 151) and blue (pantone 
3015).

 Owners

Name: MAYORAL MODA INFANTIL, S.A.

Address: La Orotava, 118, E-29006 MALAGA, Spain

(ESPAÑA Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services and business operation or 
management assistance for commercial or industrial 
companies; business administration, office functions, 
import-export agencies, exclusive sales and 
commercial representation services, services of retail 
sales in stores, services of retail sales via global 
computer networks; issuing of franchises in 
connection with business operation or management 
assistance for commercial companies.

כ"ה תמוז תשע"ו - 44931/07/2016



Trade Mark No. 273236 מספר סימן

Application Date 13/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0959298 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

"EG" is simple combination of two English letters "E" 
and "G" and has no meaning, neither has it any 
significance in the relevant industry.

 Owners

Name: GUANGDONG RUIRONG PUMP INDUSTRY 
CO., LTD.

Address: No.22, North 3rd Road,Duruan, Pengjiang, 
Jiangmen City, Guangdong, People's Republic of China

(P.R.China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Water pumps; pumps (parts of machines, engines or 
motors); pumps (machines); motors, namely 
alternating current motors, not for land vehicles; 
motors, namely synchronous motors, not for land 
vehicles; dynamos.

כ"ה תמוז תשע"ו - 45031/07/2016



Trade Mark No. 273244 מספר סימן

Application Date 13/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1118363 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 3TEKS TEKSTİL GIDA İTH.İHR.SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ.

Address: Kolejtepe Mahallesi İnönü Caddesi No: 22, 
Şahinbey/Gaziantep, Turkey

(Turkish Republic Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Clothing especially for operating rooms (gowns for 
surgical use), sterile sheets (drapes) for use in 
surgery, disposable or reusable headgear for use in 
surgery.

כ"ה תמוז תשע"ו - 45131/07/2016



Trade Mark No. 273247 מספר סימן

Application Date 21/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1164268 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sterling International Inc.

Address: 3808 North Sullivan Road, Bldg. 16BV, 
Spokane WA 99216-1630, U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Insect traps.

כ"ה תמוז תשע"ו - 45231/07/2016



LILLY 

Trade Mark No. 273260 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
alcohol use disorders, Alzheimer’s, anxiety disorders, 
atherosclerosis, autoimmune diseases and disorders, 
blood disorders, bone and skeletal diseases and 
disorders, cancer, cardiovascular diseases, central 
nervous system diseases and disorders, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders, hormonal diseases and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases 
and disorders, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders, migraines, muscle diseases and disorders, 
neurodegenerative diseases and disorders, 
neurological disorders, pain, pancreatic diseases and 
disorders, Parkinson's disease, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders, sleep 
disorders, urological disorders; antidepressants; 
Diagnostic agents and substances for medical 
purposes; radiopharmaceutical diagnostic 
preparations for use in the diagnosis of 
neurodegenerative diseases; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים, כלומר, תכשירים תרופתיים לטיפול 
בהפרעות הקשורות בצריכת אלכוהול, אלצהיימר, הפרעות 
חרדה, טרשת עורקים, מחלות והפרעות במערכת החיסונית, 
הפרעות בדם, מחלות והפרעות עצם ושלד, סרטן, מחלות לב 
וכלי הדם, מחלות והפרעות במערכת העצבים המרכזית, 

הפרעות כולסטרול, סיסטיק פיברוזיס, שיטיון, מחלות והפרעות 
דרמטולוגיות, סוכרת, דיסליפידמיה, מחלות והפרעות 
אנדוקריניות, מחלות והפרעות במערכת העיכול, מחלות 

והפרעות הורמונאליות, דלקות ומחלות והפרעות דלקתיות, 
מחלות והפרעות בכליות, מחלות והפרעות בכבד, מחלות 
והפרעות מטאבוליות, מיגרנות, מחלות והפרעות שרירים, 
מחלות והפרעות ניווניות, מחלות נירולוגיות, כאב, מחלות 
והפרעות לבלב, מחלת פרקינסון, הפרעות פסיכיאטריות, 

מחלות והפרעות במערכות הרבייה, הפרעות שינה, הפרעות 
אורולוגיות; תרופות נוגדות דיכאון; סוכני אבחון וחומרים 

למטרות רפואיות; תכשירים לאבחון רדיופרמקולוגי לשימוש 
באבחון מחלות ניווניות; הנכללים כולם בסוג 5.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 10 סוג: 10

Medical delivery device for use as a drug delivery 
system; medical delivery device in the form of a 
syringe, injector device, or pen for use in injecting a 
pharmaceutical preparation; all included in class 10.

מכשיר אספקה רפואי לשימוש כמערכת לאספקת תרופות; 
מכשיר אספקה רפואי בצורת מזרק, מכשיר הזרקה, או עט 

לשימוש בהזרקת תכשירים תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 10. 
                                                                                    

                                    

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information; included in class 44.                                    .44 הספקת מידע רפואי; הנכלל בסוג
      

כ"ה תמוז תשע"ו - 45331/07/2016



 Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 
46285, U.S.A.

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 45431/07/2016



Trade Mark No. 273261 מספר סימן

Application Date 20/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Valves of metal [not including machine elements]; 
metal junctions for pipes; metal flanges; all included 
in class 6.

שסתומים ממתכת [לא כולל רכיבי מכונה]; חיבורי מתכת 
לצינורות; שולי מתכת; הנכללים כולם בסוג 6.                         

                            

Class: 7 סוג: 7

Valves [parts of machines]; check valves; expansion 
valves; hand-operated valves; three-way valves; four-
way valves; motor-operated valves; pressure 
regulating valves; pressure control valves; water 
regulating valves; all being parts of machines; pumps 
[machines]; vacuum pumps [machines]; drainage 
pumps; motors [except for land vehicles]; all included 
in class 7.

שסתומים [חלקים של מכונות]; שסתומי בדיקה; שסתומי 
הרחבה; שסתומים המופעלים באופן ידני; שסתומים משולשים; 
שסתומים מרובעים; שסתומים המופעלים על ידי מנוע; שסתומי 

ויסות לחץ; שסתומי בקרת לחץ; שסתומי ויסות מים; כולם 
כחלקים של מכונות; משאבות [מכונות]; משאבות ואקום 

[מכונות]; משאבות ניקוז; מנועים [פרט לכלי רכב יבשתיים]; 
הנכללים כולם בסוג 7.                                                       

                  

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; solenoid valves; solenoid four-way 
reversing valves; electric switches; pressure 
switches; thermostats; humidity switches; electronic 
temperature controlling devices; flow switches; 
electrical sensors; electronic sensors; pressure 
sensors; humidity sensors; flow sensors; electronic 
expansion valves; pulse converters for electronic 
valves; condenser fan speed controllers; magnet 
coils; electronic controlling devices for heating, 
cooling, drying, air conditioning, freezing, chilling, or 
refrigerating; supervisory control apparatus for 
freezing installations or refrigerating installations; 
testing machines not for medical purposes; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים לניהול, מיתוג, הפיכה, צבירה, ויסות או שליטה 
בחשמל; שסתומי סולנואיד; שסתומי סולנואיד היפוך מרובעים; 
מתגים חשמליים; מתגי לחץ; תרמוסטטים; מתגי לחות; מכשירי 

בקרת טמפרטורה אלקטרוניים; מתגי זרימה; חיישנים 
חשמליים; חיישנים אלקטרוניים; חיישני לחץ; חיישני לחות; 
חיישני זרימה; שסתומי הרחבה אלקטרוניים; ממירי דופק 

לשסתומים אלקטרוניים; בקרי מהירות מאוורר מעבה; סלילי 
מגנט; מכשירי בקרה אלקטרוניים לחימום, קירור, ייבוש, מיזוג 
אויר, הקפאה, צינון או קירור; מכשירי שליטת פיקוח להקפאת 

התקנות או לקירור התקנות; מכונות בדיקה לא למטרות 
רפואיות; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 11 סוג: 11

Apparatus and installations for heating, steam 
generating, refrigerating, drying, ventilating or water 
supply purposes; freezers; refrigerating chambers; 
beverages cooling apparatus; cooling installations for 
water; refrigerating apparatus and machines; ice 
machines and apparatus; cooling installations for 
liquids; cooling installations, machines and 
appliances; air cooling apparatus; air heating 
apparatus; air reheaters; air conditioning installations 
and apparatus; air conditioners for vehicles; heaters 
for vehicles; cooling apparatus for vehicles; 
defrosters for vehicles; heating and cooling 
installations and apparatus; air dryers; heat pumps; 
refrigeration and air conditioning flow control valves; 
all included in class 11.

מכשירים והתקנות למטרות חימום, הפקת אדים, קירור, ייבוש, 
אוורור או אספקת מים; מקפיאים; תאי קירור; מכשירי קירור 

משקאות; התקנות קירור למים; מכשירי ומכונות קירור; מכונות 
ומכשירי קרח; התקנות קירור לנוזלים; התקנות, מכונות ומתקני 
קירור; מכשירי קירור אויר; מכשירי חימום אויר; מחממי אויר 
מחדש; התקנות ומכשירי מיזוג אויר; מזגנים לכלי רכב; 

מחממים לכלי רכב; מכשירי קירור לכלי רכב; מפשירים לכלי 
רכב; התקנות ומכשירי חימום וקירור; מייבשי אויר; משאבות 

חימום; שסתומי בקרת זרימת קירור ומיזוג אויר; הנכללים כולם 
בסוג 11.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 45531/07/2016



 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Saginomiya Seisakusho

Address: 55-5, Wakamiya 2-chome, Tokyo, Nakano-ku, 
Japan

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"ה תמוז תשע"ו - 45631/07/2016



Trade Mark No. 273263 מספר סימן

Application Date 22/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: LabNetwork, Inc.

Address: 125 John Roberts Road, Unit 7, South Portland, 
Maine, 04106, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing exchange services, namely, providing an 
online exchange for the purchasing, selling, trade 
and bartering of chemicals and raw materials of 
others.

אספקת שירותי חליפין, דהיינו, אספקת בורסה מקוונת 
לרכישה, מכירה, סחר וסחר חליפין של כימיקלים וחומרי גלם 

של אחרים

                                                                                     
    

כ"ה תמוז תשע"ו - 45731/07/2016



ESCROW SHIELD PLUS 

Trade Mark No. 273264 מספר סימן

Application Date 22/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: AXA Equitable Life Insurance Company

Address: 1290 Avenue of the Americas, New York, NY, 
10104, U.S.A.

(Corporation organized in the State of New York, USA)

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: 36 סוג: 36

Maintaining escrow accounts for investments and 
sales transactions. 

אחזקת חשבונות השלשה להשקעות ועסקות מכירה.              
                                        

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

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

U.S.A., 23/09/2014, No. 86/403,557 ארה"ב, 23/09/2014, מספר 86/403,557

Class: 36 סוג: 36

כ"ה תמוז תשע"ו - 45831/07/2016



Trade Mark No. 273265 מספר סימן

Application Date 22/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mission Microwave Technologies, Inc.

Address: 10012 Norwalk Blvd. #150, Santa Fe Springs, 
California, 90670, U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic devices for the transmission of data; all 
included in class 9

מכשירים אלקטרוניים לשידור נתונים; הנכללים כולם בסוג 9     
                                  

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

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

U.S.A., 16/03/2015, No. 86/565620 ארה"ב, 16/03/2015, מספר 86/565620

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 45931/07/2016



MISSION MICROWAVE

Trade Mark No. 273266 מספר סימן

Application Date 22/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mission Microwave Technologies, Inc.

Address: 10012 Norwalk Blvd. #150, Santa Fe Springs, 
California, 90670, U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic devices for the transmission of data; all 
included in class 9

מכשירים אלקטרוניים לשידור נתונים; הנכללים כולם בסוג 9     
                                  

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

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

U.S.A., 16/03/2015, No. 86/565590 ארה"ב, 16/03/2015, מספר 86/565590

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 46031/07/2016



Trade Mark No. 273269 מספר סימן

Application Date 22/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: BYD Company Limited

Address: Yan’an Road, Kuichong Town,, Longgang 
District,, Shenzhen, People's Republic of China

(a China corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor buses; Fork lift trucks; Trucks; Vehicle chassis; 
Automobile chassis; Motor coaches; all included in 
class 12.

אוטובוסים ממונעים; משאיות מלגזה; משאיות; שלדת רכב; 
שילדת אוטומוביל; קרונות נוסעים ממונעים; הנכללים כולם 

בסוג 12.         

כ"ה תמוז תשע"ו - 46131/07/2016



Trade Mark No. 273278 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: UNITYCOON CO., LTD.

Address: 12F.-16, No.57, Sec. 1, Chongqing S. Rd.,, 
Taipei City, 100, Zhongzheng Dist., Taiwan (Republic of 
China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

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

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile bodies; vehicle running board; vehicle 
bumpers; turn signals for vehicles; spoiler for 
vehicles; spare tyre covers; signals (direction )for 
vehicles; running boards (vehicles); direction signals 
for vehicles; bumpers (vehicles); carriers (luggage) 
for vehicles; bumper; hub cap; spare wheel covers; 
windshield wipers; vehicles (anti-glare devices for); 
trailer hitches for vehicles; vehicle covers; luggage 
nets for vehicles; caps for vehicle petrol tanks.

גופי רכב; מדרגה; פגושים; איתות לכלי רכב; ספוילר לכלי רכב; 
מכסים / עטיפות לצמיג הרזרבי; אותות לצורך איתות (לכיוון) 
לכלי רכב; מדרגה (רכבים), צלחות גלגל; אותות כיוון לכלי רכב; 
פגושים (כלי רכב); מנשא למטען; צלחות גלגל; כיסויים לגלגל 
חלופי; מגבים; כלי רכב (התקנים נגד בוהק ל); לולאות לקרוון 
לכלי רכב; רכב מכסה; רשתות למטען לרכב; מכסים למכלי דלק 
רכב.                                                                               
                                                                                    
                                                                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 46231/07/2016



Trade Mark No. 273283 מספר סימן

Application Date 22/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Revive Israel שם: רביבי ישראל

Address: Judean Mountains, Yad Hashmona, 90895, 
Israel

כתובת : הרי יהודה, יד השמונה, 90895, ישראל

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: 38 סוג: 38

Television, satellite, cabels, radio and video/audion 
programming via the internet broadcasting services, 
including TV broadcasting to smartphones; all 
included in class 38.

שירותי שידורי טלוויזיה, לווין, כבלים, רדיו ווידאו ואודיו 
באמצעות האינטרנט, לרבות שידורי טלוויזיה לטלפונים ניידים, 
הנכללים כולם בסוג 38.                                                     

                        

כ"ה תמוז תשע"ו - 46331/07/2016



XEPLION QUARTERA

Trade Mark No. 273293 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals for the treatment of central nervous 
system diseases and disorders. 

חומרים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות במערכת העצבים 
המרכזית.                                                 

כ"ה תמוז תשע"ו - 46431/07/2016



FLASH

Trade Mark No. 273300 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Adobe Systems Incorporated

Address: 345 Park Avenue, San Jose, 95110, California, 
U.S.A.

Governed by the laws of the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computer software for creating, designing, viewing, 
publishing, developing, producing, broadcasting, 
interacting with,  and playing internet-rich 
applications, animation, video, sound, graphics, 
presentations, illustrations, images, modeling, 
website content, text, motion pictures, and 
entertainment-related multimedia content; computer 
software for creating, editing, transferring, securing 
by means of encryption, accessing, decrypting, 
managing, archiving, printing, and publishing 
electronic or digital files via computer networks, 
wireless networks and global communications 
networks; computer software for transforming 
printable documents into file formats that may be 
embedded into web pages; computer software for 
viewing printable documents on web pages; 
computer software for updating, adding and 
publishing web content to existing websites; 
computer software for use in authoring for the web; 
computer software development tool; web 
development software; computer software for 
encoding and streaming live and/or recorded audio, 
video, animation, presentations, illustrations, or data; 
computer software for enhancing the capabilities of 
web browser software

תוכנות מחשב ליצירה, עיצוב, צפייה, הוצאה לאור, פיתוח, 
הפקה, שידור, אינטראקציה עם, ומשחק ביישומי אינטרנט 

עשירים, הנפשה, וידאו, צליל, גרפיקה, מצגות, איורים, דמויות, 
מודלים, תכנים של אתרי אינטרנט, טקסט, סרטי קולנוע, ותכני 
מולטימדיה הנוגעים לבידור; תוכנות מחשב ליצירה, עריכה, 

העברה, אבטחה באמצעות הצפנה, גישה, פענוח, ניהול, אחסון 
בארכיון, הדפסה, ופרסום קבצים אלקטרוניים או דיגיטליים 
באמצעות רשתות מחשבים, רשתות אלחוטיות ורשתות 

תקשורת גלובלית; תוכנות מחשב להפיכת מסמכים להדפסה 
לפורמטים של קבצים הניתנים להטבעה בדפי אינטרנט; תוכנות 

מחשב לצפייה במסמכים להדפסה בדפי אינטרנט; תוכנות 
מחשב לעדכון, הוספה ופרסום תכני אינטרנט לאתרים קיימים; 
תוכנת מחשב לשימוש בעריכה לאינטרנט; כלים לפיתוח תוכנות 
מחשב; תוכנות פיתוח אינטרנט; תוכנות מחשב לקידוד וזרימה 

בשידור חי ו/או מוקלט של אודיו, וידאו, אנימציה, מצגות, 
איורים, או נתונים; תוכנות מחשב לשיפור היכולות של תוכנות 
דפדפני אינטרנט.                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 46531/07/2016



LOMBARNO

Trade Mark No. 273305 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

Address: Kibbutz Hulda, P.O.B. 159, D.N. Sorek 76842, 
Israel

כתובת : קיבוץ חולדה, ת.ד. 159, ד.נ. שורק 76842, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; sparkling wines; alcoholic beverages, except 
beer; all included in class 33

יינות; יינות מבעבעים; משקאות אלכוהוליים, למעט בירה; 
הנכללים כולם בסוג 33                     

כ"ה תמוז תשע"ו - 46631/07/2016



ONPRO

Trade Mark No. 273306 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Amgen Inc.

Address: One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 
California, 91320-1799, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Injection device for pharmaceutical preparations; all 
included in class 10.

מכשיר הזרקה לתכשירים תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 10.   
                                            

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

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

U.S.A., 14/10/2014, No. 86/423,807 ארה"ב, 14/10/2014, מספר 86/423,807

Class: 10 סוג: 10

כ"ה תמוז תשע"ו - 46731/07/2016



Trade Mark No. 273318 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 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: 30 סוג: 30

Ice cream, water ices; frozen confections; 
preparations for making the aforesaid goods; all 
included in class 30.

גלידה, קרחונים; ממתקים קפואים; תכשירים להכנת האמורים 
לעיל; הנכללים כולם בסוג 30.                                             

                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 46831/07/2016



Trade Mark No. 273320 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Stephan Phaff שם: סטפן פאף

Address: Minchat Shlomo 8/1, Kiryat Yearim, 90840, 
Israel

כתובת : מנחת שלמה 8/1, קרית יערים, 90840, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Educational games and toys; all included in class 28. משחקים וצעצועים  חינוכיים; הנכללים כולם בסוג  28.         

כ"ה תמוז תשע"ו - 46931/07/2016



Trade Mark No. 273327 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 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)

Azerbaijan, 20/10/2014, No. 201431487 אזרביגאן, 20/10/2014, מספר 201431487

Class: 34 סוג: 34

כ"ה תמוז תשע"ו - 47031/07/2016



VIGANTOLETTEN

Trade Mark No. 273330 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamins. ויטמינים.

כ"ה תמוז תשע"ו - 47131/07/2016



Trade Mark No. 273335 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AGRICHEM LTD שם: אגריכם בע"מ

Address: Barth Aaron 1, P.O.B. 10156, Petach Tikva, 
49002, Israel

כתובת : ברט אהרון 1, ת.ד. 10156, פתח תקוה, 49002, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Carmel & Co. Adv.,

Address: Kfar Saba 17, Tel Aviv, 65147, Neve Zedek, 
Israel

שם: שי כרמל ושות', עו"ד

כתובת : כפר סבא 17, תל אביב, 65147, נווה צדק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture. מוצרים כימיים המשמשים לחקלאות.

כ"ה תמוז תשע"ו - 47231/07/2016



UriCap

Trade Mark No. 273336 מספר סימן

Application Date 11/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: G.R. Dome Medical Ltd. שם: ג.ר. דום מדיקל בע"מ 

Address: Derech HaYam 209/49, Haifa, 348990, Israel כתובת : דרך הים 209/49, חיפה, 348990, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Jonah Gavrieli

Address: 34 Golomb Street, Kiryat Tivon, 3602256, Israel

שם: ד"ר יונה גבריאלי

כתובת : רח' גולומב 34, קרית טבעון, 3602256, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Devices for the treatment of human urinary system. מכשירים והתקנים לטיפול במערכת השתן של בני אדם.           
  

כ"ה תמוז תשע"ו - 47331/07/2016



Trade Mark No. 273338 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd

Address: Room 07b, Block A, Xiandaizhichuang Bldg, 
Intersection Of Huaqiang North Rd. And Zhenhua Rd., 
Futian Dist., Shenzhen, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral device; intercommunication 
apparatus; portable telephones; video telephones; 
navigational instruments; sound recording carriers; 
DVD players; camcorders; sound reproduction 
apparatus; chargers for electric batteries; all included 
in class 9.

מכשיר ציוד היקפי למחשב; מנגנון תקשורת; טלפונים ניידים; 
טלפוני וידאו; מכשירי ניווט; נשאי מקלטי קול; נגני די.וי.די; 

מצלמות וידאו; מנגנון הפקת קול; מטענים לסוללות חשמליות; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

      

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business appraisals; business 
management assistance; business management 
consultancy; outsourcing services (business 
assistance); business investigations; procurement 
services for others (purchasing goods and services 
for other businesses); sales promotion for others; 
import-export agencies; all included in class 35.

פרסום; הערכות עסקיות; סיוע לניהול עסקי; ייעוץ לניהול עסקי; 
שירותי מיקור חוץ (סיוע עסקי); חקירות עסקיות; שירותי רכש 
עבור אחרים (רכישת סחורות ושירותים לעסקים אחרים); קידום 
מכירות לאחרים; סוכנויות יבוא ויצוא; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 47431/07/2016



Trade Mark No. 273339 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen Xidesheng Bicycle Co. LTD

Address: Building #1 & 3, 26# Zhengxing Rd., Liyuhe 
Industrial Zone, Loucum,  Gong Ming St., Guang Ming 
New District Shenzhen, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; mopeds; bicycle stands; bicycle handle 
bars; bicycle chains; bicycle rims; motors for cycles; 
tricycles; cars; hand cars; baby carriages; trucks; 
motorcycles; all included in class 12.

אופניים; קטנועים; עמדות אופניים; כידוני אופניים; שרשרות 
אופניים; חישוקי אופניים; מנועים לאופניים; תלת אופן; מכוניות; 
מכוניות ידניות; עגלות תינוק; משאיות; אופנועים; הנכללים כולם 

בסוג 12.                   

כ"ה תמוז תשע"ו - 47531/07/2016



Trade Mark No. 273341 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Agricultural machines; beverage preparation 
machines, electromechanical; bottle washing 
machines; mineral water making machines; 
packaging machines; bottle filling machines; 
electrical apparatus for sealing plastics (packaging); 
kitchen machines, electric; blenders, electric, for 
household purposes; washing machines (laundry); 
machines and apparatus for cleaning, electric; 
molding machines; vacuum cleaners; all included in 
class 7.

מכונות חקלאות; מכונות הכנת משקאות, אלקטרו-מכאני; 
מכונות שטיפת בקבוקים; מכונות הכנת מים מינרלים; מכונות 
אריזה; מכונות מילוי בקבוקים; מכשירים חשמליים לפלסטיק 
איטום (אריזה); מכונות מטבח, חשמליות; בלנדרים, חשמליים, 
למטרות ביתיות; מכונות כביסה (כביסה); מכונות ומכשירים 

לניקוי, חשמלי; מכונות דפוס; שואבי אבק; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .7
                                                                                    

                                                            

Class: 9 סוג: 9

Computer programmes (programs), recorded; 
facsimile machines; telephone apparatus; electric 
door bells; batteries, electric; battery chargers; 
television apparatus; all included in class 9.

תוכניות מחשב (תוכנות), מוקלטות; מכשירי פקסימיליה; מנגנון 
טלפון; פעמוני דלת חשמליים; סוללות, חשמליות; מטענים 

לסוללות; מנגנון טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 9.                   
                                                    

Class: 11 סוג: 11

Air conditioning apparatus; fans (air conditioning); 
cookers; stoves; freezers; extractor hoods for 
kitchens; laundry dryers, electric; ventilation hoods; 
hair dryers; heaters for baths; toilet seats; fountains; 
water purification installations; filters for drinking 
water; disinfectant apparatus; water filtering 
apparatus; water purifying apparatus and machines; 
water softening apparatus and installations; 
sterilizers; all included in class 11.

מנגנון מיזוג אוויר; מאווררים (מיזוג אוויר); תנורים; תנורים; 
מקפיאים; חולץ מכסים למטבחים; מייבשי כביסה, חשמליים; 
מכסי אוורור; מייבשי שיער; מחממים לאמבטיה; מושבי אסלה; 
מזרקות; מתקנים לטיהור מים; מסננים למי שתייה; מנגנון 
חיטוי; מנגנון סינון מים; מנגנון ומכונות טיהור מים; מנגנון 

והתקנים לריכוך מים; מעקרים; הנכללים כולם בסוג 11.           
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 32 סוג: 32

Beer; non-alcoholic beverages; water (beverages); 
mineral water (beverages); fruit juice; aerated water; 
milk of almonds (beverage); whey beverages; 
preparations for making mineral water; all included in 
class 32.

בירה; משקאות שאינם אלכוהוליים; מים (משקאות); מים 
מינרליים (משקאות); מיץ פירות; מי סודה; חלב שקדים 

(משקאות); משקאות מי גבינה; הכנות להכנת מים מינרליים; 
הנכללים כולם בסוג 32.                                                     

                              

Class: 37 סוג: 37

Electric appliance installation and repair; kitchen 
equipment installation; upholstery repair; motor 
vehicle maintenance and repair; all included in class 
37.

התקנה ותיקון מכשירים חשמליים; התקנת ציוד מטבח; תיקון 
ריפוד; תחזוקת ותיקון רכבים; הנכללים כולם בסוג 37.             
                                                                                    

                

Class: 40 סוג: 40

Glass-blowing; optical glass grinding; firing pottery; 
recycling of waste and trash; air purification; water 
treating; all included in class 40.

ניפוח זכוכית; טחינת זכוכית אופטית; שריפת חרס; מחזור של 
פסולת ואשפה; טיהור אוויר; טיהור מים; הנכללים כולם בסוג 

                                                               .40

כ"ה תמוז תשע"ו - 47631/07/2016



 Owners

Name: Shenzhen Angel Drinking Water Industrial 
Group Corporation

Address: 3/F, 4/F, East Office Bldg. 1, Songbai Rd., 
Shiyan Subdistrict, Baoan Dist., Shenzhen, 518108, 
People's Republic of China

(A 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

כ"ה תמוז תשע"ו - 47731/07/2016



Trade Mark No. 273348 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eitan Katan שם: איתן קטן

Address: Ehad Hawam 28, Rechovot, Israel כתובת : אחד העם 28, רחובות, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Kachalon & Co., Advs.

Address: Vaitzman 14 St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ד. כחלון ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 14, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Functional fitness training. אימוני כושר פונקציונליים.       

כ"ה תמוז תשע"ו - 47831/07/2016



Trade Mark No. 273349 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pamela Neilson שם: פמלה נילסון

Address: Shimon Swissa 99, Mevasseret Zion, Israel כתובת : שמעון סוויסה 99, מבשרת ציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Kleinman, Adv.

Address: 12 Beit Hadfus, Jerusalem, Ivory House, 
Building B, Israel

שם: אמיר קליינמן, עו"ד

כתובת : בית הדפוס 12, ירושלים, בית השנהב, אגף B, קומה 2 
(אצל באדר), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages. משקאות אלכוהוליים.     

כ"ה תמוז תשע"ו - 47931/07/2016



Trade Mark No. 273350 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michal Balahanse שם: מיכל בלהנס

Address: Habonim 8, Kiryat Tivon, Israel כתובת : הבונים 8, קרית טבעון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goshen, Law Offices

Address: 2 Palyam Ave., Haifa, 33095, Israel

שם: גושן,  משרד עו"ד

כתובת : שדרות  פלי"ם 2, חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplement for humans. תוספי תזונה לבני אדם.                   

כ"ה תמוז תשע"ו - 48031/07/2016



Trade Mark No. 273351 מספר סימן

Application Date 15/03/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services, namely, 
facilitating the planning, buying, and selling of online 
advertising; advertising and marketing services, 
namely, real-time analysis of consumer behavior to 
optimize online advertising exposure; advertising 
services for matching buyers and sellers of 
advertising, for tracking advertising performance, for 
managing advertising, for analyzing advertising data, 
for reporting advertising data, and for optimizing 
advertising performance, marketing and advertising 
media management services, namely, evaluating the 
quality of advertising purchases, and advertising 
media planning, placement and analysis; business 
management and research; business marketing 
services, namely, providing research and analysis 
services in the field of online marketing; market 
research; compilation and analysis of statistics; 
statistical evaluations of marketing data; consumer 
research; marketing services, namely, conducting 
consumer tracking behavior research and consumer 
trend analysis; providing advertising and business 
management and consulting services via computer 
web sites; dissemination of advertising for others via 
the Internet, all included in class 35.

שירותי פרסום ושיווק, דהינו, שירותים המאפשרים תכנון, קנייה 
והמכירה של פרסום מקוון; שירותי פרסום ושיווק, דהינו, ניתוח 
של התנהגות צרכנים בזמן אמת כדי לייעל את חשיפת צרכנים 
לפרסום מקוונת; שירותי פרסום להתאמה בין קונים ומוכרים של 
פרסום, מעקב אחר הצלחת פרסום, ניהול פרסום, ניתוח נתוני 
פרסום, דיווח על נתוני פרסום, וייעול הצלחת פרסום, שירותי 
ניהול מדיה שיווק ופרסום, דהינו, הערכת האיכות של רכישות 
פרסום, תכנון, מיקום וניתוח אמצעי פרסום; ניהול ומחקר עסקי; 
שירותי שיווק עסקי, דהינו, מתן שירותי מחקר וניתוח בתחום 
של שיווק באינטרנט; מחקר שוק; אסיפה וניתוח של נתונים 
סטטיסטיים; הערכות סטטיסטיות של נתוני שיווק; מחקר 

צרכנים; שירותי שיווק, דהינו, ניהול מחקר, ניתוח ומעקב אחרי 
התנהגות של צרכן ו"טרנדים" של צרכנים; מתן שירותי ניהול 
עסקי, פרסום וייעוץ באמצעות אתרי אינטרנט; הפצה של 

פרסום מטעם אחרים דרך האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 48131/07/2016



Ownersבעלים

Name: Taykey LTD שם: טייקי בע"מ

Address: 32 maskit st, Herzlia, Israel כתובת : משכית 32, הרצליה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

Address: 1 Mercaz Azrieli, Tel Aviv, 6701101, Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 6701101, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 48231/07/2016



Trade Mark No. 273355 מספר סימן

Application Date 15/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eyal Shahar שם: אייל שחר

Address: shitrit 29, Tel aviv, Israel כתובת : שיטרית 29, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., P.O.B. 20366, Tel 
Aviv, 67133, Israel

שם: ברטלר, משרד עורכי דין

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20366, תל אביב, 67133, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

providing food and drink אספקת מזון ומשקה                 

כ"ה תמוז תשע"ו - 48331/07/2016



רוטווילר
Rottweiler

Trade Mark No. 273357 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Megy Tarsis 1966 Ltd. שם: מגי תרסיס 1966 בע"מ

Address: Barth Aaron 1 St., P.O.B. 10156, Petach Tikva, 
49002, Israel

כתובת : ברט אהרון 1, ת.ד. 10156, פתח תקוה, 49002, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Carmel & Co. Adv.,

Address: Kfar Saba 17, Tel Aviv, 65147, Neve Zedek, 
Israel

שם: שי כרמל ושות', עו"ד

כתובת : כפר סבא 17, תל אביב, 65147, נווה צדק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture. חומרים כימיים המשמשים לחקלאות.

כ"ה תמוז תשע"ו - 48431/07/2016



ויקטורי
Victory

Trade Mark No. 273358 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Megy Tarsis 1966 Ltd. שם: מגי תרסיס 1966 בע"מ

Address: 1 ברט אהרון, P.O.B. 10156,  ,49002 ,פתח תקוה
ישראל

כתובת : ברט אהרון 1, ת.ד. 10156, פתח תקוה, 49002, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Carmel & Co. Adv.,

Address: Kfar Saba 17, Tel Aviv, 65147, Neve Zedek, 
Israel

שם: שי כרמל ושות', עו"ד

כתובת : כפר סבא 17, תל אביב, 65147, נווה צדק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture. חומרים כימיים המשמשים לחקלאות.

כ"ה תמוז תשע"ו - 48531/07/2016



Trade Mark No. 273362 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TALIT COMMUNICATIONS LTD. שם: טלית תקשורת בע"מ

Address: Legal Department, 57 Ygal Alon Street, Tel 
Aviv, Israel

כתובת : המחלקה המשפטית, רח' יגאל אלון 57, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment, Education, Cultural activities. חינוך בידור ותרבות                                                         

כ"ה תמוז תשע"ו - 48631/07/2016



Trade Mark No. 273379 מספר סימן

Application Date 21/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1239998 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Pink, turquoise, carrot orange, lavender blue, 
amethyst, jean blue, green, hot red, orange peel, 
pale pink, sky blue and chartreuse.

 Owners

Name: SANOFI PASTEUR

Address: 2, avenue Pont Pasteur, F-69007 LYON, 
France

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines.

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

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

France, 26/08/2014, No. 14/4113440 צרפת, 26/08/2014, מספר 14/4113440

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 48731/07/2016



Trade Mark No. 273402 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240226 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Backhaus,Bernd

Address: Kirchtalstr. 23 a, 34516 Voehl, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tyres, solid, for vehicle wheels.
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Trade Mark No. 273407 מספר סימן

Application Date 12/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240253 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations, namely, essential oils for aromatherapy 
use, non-medicated aromatic bath preparations, 
aromatherapy cosmetic creams, aromatherapy skin 
lotions, aromatherapy underarm deodorants, 
aromatherapy perfumes, aromatherapy lip balms; 
aromatics, namely, aromatic oils, potpourris, attars, 
incense sticks; baby wipes impregnated with 
cosmetic lotions; bath salts; beauty masks; bubble 
bath; breath freshening sprays; cake flavourings 
[essential oils]; cleansing milk for toilet purposes; 
cosmetic creams; cosmetic kits composed of lip 
gloss, eye shadows, eyeliners, mascaras, lipsticks, 
lip liners, lip stains, powder, blush, cleansers, 
palettes; cosmetic preparations for baths; cosmetics 
for animals; cosmetics; cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
decorative transfers for cosmetic purposes; 
dentifrices; deodorants for personal use; detergents 
for household use; eau de Cologne; essential oils; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; face glitter; 
false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments (cosmetics); hair color; hair 
conditioner and hair moistening preparations; hair 
cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair spray; 
hair waving preparations; incense; lip balms; 
lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up 
powder; make-up preparations; make-up removing 
preparations; make-up; mascara; moisturizing 
preparations for the skin; mouth washes, not for 
medical purposes; nail care preparations; nail 
polishes and varnishes and thinners therefor; non-
medicated bath preparations; perfumery; perfumes; 
pomades for cosmetic purposes; potpourris; products 
and preparations for the care and cleansing of hair 
and skin, namely, hair colors, hair conditioners, hair 
gels, hair glues, hair mousses, hair serums, hair 
sprays, hair tonics, hair waxes, hair volumizers, 
pomades, skin cleansing gels, moisturizing creams, 
revitalizing tonics; spray on air fragrancing 
preparations; shaving preparations; shampoos for 
pets; shampoos; skin and face creams and lotions; 
skin moisturizer; soaps; sun block; sun-tanning 
preparations; temporary tattoo sprays and stencils 
therefor sold as a unit (for cosmetic purposes); 
tissues impregnated with cosmetic lotions; toilet 
water; non-medicated toiletries.
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Class: 5 סוג: 5

Absorbent cotton; absorbent wadding; adhesive 
bands for medical purposes; adhesive plaster; 
adhesive tapes for medical purposes; albuminous 
foodstuffs for medical purposes; antiparasitic collars 
for animals; antiseptics; antiseptic cotton; balms for 
medical purposes; bath preparations, medicated; 
bath salts for medical purposes; bandages for 
dressings; belts for sanitary napkins [towels]; 
capsules for medicines; capsules, drugs and 
ointments for cough, cold, flu, pain relief, allergies, 
sinuses, nausea, digestive health, ear care, nose 
care, throat care, sleep and snoring aids, foot care, 
skin ailments, eye care, incontinence, vitamins, 
supplements, homeopathic remedies for said 
illnesses and medical conditions; chewing gum for 
medical purposes; cotton for medical purposes; court 
plaster; cotton wool in the form of sticks for medical 
purposes; diapers made of cellulose; diapers made 
of paper; dietary food supplements; dietary and 
nutritional supplements; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; dietetic foods adapted for 
medical purposes; dietetic foods adapted for infants; 
dietetic substances adapted for medical use; 
disinfectants; disinfectants for hygiene purposes; dog 
lotions; dog washes; eye-wash; first-aid boxes [filled]; 
fly catching adhesives; fly catching paper; fly 
destroying preparations; fly glue; fungicides; 
herbicides; germicides; herb teas for medical 
purposes; hygienic bandages; insect repellents; 
insecticides; lotions for pharmaceutical purposes; 
lotions for veterinary purposes; lozenges for 
pharmaceutical purposes; material for stopping teeth; 
dental wax; medical preparations for slimming 
purposes; medicinal alcohol; medicinal drinks; 
medicinal herbs; medicinal oils; medicinal tea; 
medicine cases [portable] [filled]; medicated 
confectionery; menthol; mineral supplements in 
tablet, powder or capsule form; mothproofing paper; 
mothproofing preparations; mouthwashes for medical 
purposes; mud for baths; napkins for incontinents; 
oxygen baths; pants, absorbent, for incontinents; 
poultices; compresses; protein dietary supplements; 
remedies for foot perspiration; repellents for dogs; 
royal jelly dietary supplements; salts for mineral 
water baths; sanitary napkins; sanitary pants; 
sanitary towels; smelling salts; sunburn ointments; 
sunburn preparations for pharmaceutical purposes; 
syrups for pharmaceutical purposes; sterilising 
preparations; therapeutic preparations for the bath; 
tissues impregnated with pharmaceutical lotions; 
vitamin preparations in the nature of food 
supplements.
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Class: 9 סוג: 9

Application development tool programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand 
held computers, and mobile telephones; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and 
entertainment software in the nature of computer 
games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game 
consoles, both handheld and free standing, and other 
wireless point of sale devices; computer game 
software featuring character recognition, voice 
recognition, touch sensitivity, light sensitivity, gravity 
sensitivity; computer game software for electronic 
computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate 
text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer game software; decorative 
magnets; digital media, namely, CDs, DVDs, memory 
cards, and downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and 
animated cartoon characters; digital memory devices, 
namely, blank CDs and DVDs, audio/video discs, 
minidiscs, USB flash drives, flash memory cards; 
downloadable computer game software for playing 
video, computer and on-line games; downloadable 
ring tones, music, videos, and electronic games, via 
the internet and wireless devices; downloadable 
software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing sound and speech; 
downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, 
computer and on-line games; downloadable video 
game software featuring touch and voice control; 
earphones; eyewear cases; eyewear; headphones; 
interactive multimedia computer game software 
programs; mouse pads; software for enabling video 
computer and on-line games to be run on multiple 
platforms; speech recognition software; touch and 
voice driven interactive video game software; virtual 
reality headsets and helmets for use in playing video 
games; walkie-talkies; loudspeakers; handheld 
computers; mobile phones; microphones.

Class: 11 סוג: 11

Air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages 
cooling apparatus; bicycle lights; bicycle reflectors; 
chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; 
dispensing units for air fresheners; electric blankets, 
not for medical purposes; electric fans; electric 
kettles; electric lamps; electric lights for Christmas 
trees; electric popcorn poppers; electric toasters; 
electric vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp 
reflectors; lamp shades; lamps; lampshade holders; 
lanterns for lightning; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for 
non-electric pocket warmers, namely, chemically-
activated heating packets for warming hands; 
ornamental fountains; outdoor portable lighting 
products, namely, headlamps; pen lights; reading 
lights; toilet seats; water purifying apparatus; water 
sterilizers.
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Class: 14 סוג: 14

Bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments and parts 
thereof; imitation jewelry; jewelry chains; jewelry; key 
chains as jewelry; lapel pins; ornaments of precious 
metal in the nature of jewelry; pendants; watches; 
necklaces; non-metal and non-leather key chains; 
non-metal key rings.

Class: 16 סוג: 16

Ball pens; bibs of paper; bookmarks; books in the 
field of cartoon characters; boxes of cardboard or 
paper; calendars; chalks; children's books; color 
pencil sets; color pencils, crayons; coloring books; 
comic books; drawing instruments; drawing paper; 
drawing rulers; erasing products, namely, correcting 
tapes, rubber erasers, erasers, erasing fluids, 
namely, ink erasers; fountain pens; gift boxes; glue 
for stationery or household purposes; greeting cards; 
loose-leaf binders; lunch bags of paper; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping 
paper and packaging materials made of paper; 
writing pads; paintings; paper napkins; paper 
staplers; party ornaments of paper; paste for 
stationery or household purposes; pen and pencil 
cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; pens; 
photograph albums; place mats and coasters of 
paper or cardboard; posters; printed publications, 
namely, newspapers and magazines in the fields of 
video games, animated characters, and online 
entertainment; rubber stamps; stationery; stickers; 
table cloths of paper; table linen of paper; writing 
instruments; writing pads, memo pads, writing paper; 
wallpaper stencils.

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags; animal leashes; 
backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; 
handbags; key cases; leather or leather-board boxes; 
luggage tags; luggage; messenger bags; pouches of 
leather; pouches of textile (bags); purses; school 
satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; 
toiletry bags sold empty; toiletry cases sold empty; 
tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets.

Class: 20 סוג: 20

Bamboo blinds; beds; book shelves; boxes of wood 
or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; curtain 
hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain 
tie-backs in the nature of non-textile curtain holders; 
cushions; desks; dressing tables; easy chairs; 
figurines and statuettes made of plaster, plastic, wax 
and wood; fire screens for domestic use; furniture; 
garment covers, namely, garment covers for storage, 
namely, wardrobes; high chairs for babies; mirrors; 
non-metal baskets, namely, baskets for transporting 
goods for commercial purposes, fishing baskets, non-
metal bed fittings; non-metal clothes hooks; 
photograph frames; picture frames; pillows; playpens 
for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; wind chimes; works of 
art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood.
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Class: 21 סוג: 21

Baby bathtubs; basins; baskets for domestic use, not 
of metal; bath brushes; bath products, namely, body 
sponges; beverage glassware; containers for 
beverages; bird cages; bottles, sold empty; bowls; 
buckets; cages for household pets; cake molds; 
candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning cloths; 
coasters, not of paper and other than table linen; 
cocktail shakers; combs; cookie jars; corkscrews; 
crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; 
cutting boards; dental floss; drinking flasks; dust bins; 
egg cups; fly swatters; foam drink holders (household 
utensils); fragrances oil burners (non-electric); gloves 
for household purposes; grooming tools for pets, 
namely, combs and brushes; hairbrushes; heat-
insulated vessels; ice buckets; ice cube molds; 
ironing board covers; jugs; non-electric kettles; lunch 
boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric food blenders for household 
purposes; non-metal piggy banks; ornaments of 
ceramics, china, glass, crystal, earthenware, terra-
cotta, porcelain; paper plates; pastry cutters; fitted 
picnic baskets sold empty; pitchers; portable coolers; 
soap boxes; soap dispensers; soap holders; sponges 
for household purposes; statues of porcelain, terra-
cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, china, 
glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; 
tea pots; toilet brushes; toilet roll holders; 
toothbrushes; toothpick holders; toothpicks; trash 
cans; trays for domestic purposes; troughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works 
of art of porcelain, terra-cotta or glass; picnic 
baskets.

Class: 24 סוג: 24

Banners and flags of textile; bath linen; bed linen; 
bedspreads; bed blankets; cloths, namely, table cloth 
of textile, cotton cloth, woolen cloth, silk cloth, linen 
cloth, gauze cloth; cotton fabrics; covers for 
cushions; curtain tie-backs in the nature of textile 
curtain holders; curtains; fabrics for textile use; 
unfitted furniture coverings of textile; handkerchiefs of 
textile; mattress covers; pillowcases; quilts; textile 
place mats; textile tablecloths; towels; wall hangings 
of textile.
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Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, namely, swimwear, swimsuits, 
sportswear namely sports jerseys, waterproof jackets 
and pants, rain wear, gloves, mittens, belts, 
underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty 
hose, shoes, sports shoes, slippers, sneakers, beach 
shoes, masquerade costumes, bandanas, jackets, 
knitwear, namely knitted jerseys and t-shirts and 
shirts; outerwear namely outdoor winter clothing 
namely, winter boots and jackets and coats and ski 
pants and cardigans and anoraks and wind resistant 
jackets, rain coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, 
skirts, coats, vests, sweaters, ties, scarves, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; bibs, not of 
paper; children's and infant's apparel, namely, sports 
jumpers, one-piece garments, t-shirts, arm and leg 
warmers, trousers, coats, jackets, costumes, gloves 
and mittens, hats, rompers, sleepwear, socks, 
hooded sweatshirts; footwear; headwear; wrist 
bands.

Class: 27 סוג: 27

Bath mats; carpets and rugs; door mats; floor 
coverings; foam mats for use on play area surfaces; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper.
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Class: 28 סוג: 28

Action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; 
balloons; balls for games; bath toys; battery operated 
action toys; board games; sleds; bubble making 
wand and solution sets; card games; Christmas tree 
ornaments and decorations; dolls designed for 
resemble computer game characters; dolls 
responding to signals from other electronic devices; 
plush toys designed for resemble computer game 
characters; plastic toys designed for resemble 
computer game characters; plush toys responding to 
signals from other electronic devices; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, 
play back, and distort or manipulate voices and 
sounds; gambling machines; game controllers for 
computer games; ice skates; infant toys; inflatable 
toys; in-line roller skates; interactive hand-held audio-
visual games with displays not for use with television 
receivers; kite reels; kites; mechanical toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; pinball games; plastic character 
toys; plush toys; protective padding for playing 
sports, namely, skateboarding, in line skating, 
baseball, basketball, BMX bicycle motocross, field 
hockey, football, hockey, inline skating, lacrosse, 
martial arts, motocross, mountain biking, ski, 
snowboard, softball, volleyball; puppets; roller skates; 
rubber character toys; sailboards; sandbox toys; 
skateboards; skating boots with skates attached; 
action skill games; skis; snow boards; squeeze toys; 
stand-alone video output game machines; surf 
boards; swings; tabletop games; talking dolls; talking 
toys; toy masks; toy snow globes; toy vehicles; water 
toys; wind-up toys; stand-alone video game 
machines for use with external display screens or 
monitors; building blocks [toys]; body boards; chess 
games; apparatus for games; electronic toys; 
electronic learning toys; battery operated toys; 
puzzles; plastic toys; electronic remote controlled 
toys.

Class: 29 סוג: 29

Bacon; bouillon; bouillon concentrates; broth; broth 
concentrates; butter; caviar; cheese, chocolate nut 
butter; charcuterie; croquettes; crystallized fruits; 
drinks made from dairy products; edible oils and fats; 
eggs; fruit peel; fish, tinned; fruits, tinned; food 
products made from fish; frosted fruits; frozen fruits; 
fruit chips; jellies, jams, compotes, fruit and vegetable 
spreads; maize oil; margarine; marmalade; meat 
jellies; meat tinned; meat extracts; milk beverages; 
olive oil for food; preserved mushrooms; preserved 
fruits; preserved vegetables; prepared nuts; pates; 
peanut butter; peanuts, processed; peas, preserved; 
potato chips; potato fritters; preparations for making 
bouillon; preparations for making soup; raisins; 
soups; seaweeds (for eating); yoghurt; processed 
seafood; salads; sauerkraut; sausages; sesame oil; 
seafood, tinned; tofu; tomato purée; vegetable 
salads; vegetable soup preparation; vegetables, 
tinned; whipped cream.
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Class: 30 סוג: 30

Almond confectionery; aromatic preparations for 
food; binding agents for ice cream [edible ices]; 
biscuits; bread rolls; buns; cakes; cake powder; 
caramels [candy]; cereal based snack food; cereal 
flakes; coffee; cheese curls [snacks]; chewing gums; 
chocolate; chocolate bars; preparation for making 
beverages [chocolate based]; chocolate beverages 
with milk; chocolate coated nuts; chocolate 
confectionery; chocolate decorations; chocolate 
flavored coatings; chocolate for decorating Christmas 
trees; confectionery made of sugar; chocolate 
truffles; cocoa; cocoa-based beverages; cocoa 
beverages with milk; cocoa powder; cocoa, cocoa 
based beverages and cocoa preparations; coffee-
based beverages; coffee beverages; coffee 
flavourings; confectionery for decorating Christmas 
trees; confectionery ices; cookies; cooking salt; corn 
flakes; corn meal; crackers; curry spices; custard; 
edible ices; edible decorations for cakes; frozen 
yoghurt; fruit jellies candy; fruit sauces; flavourings 
for cakes; gingerbread; honey; herbal teas and 
herbal infusions; herbal preparations (not for medical 
use); ice cream; ice cream drinks; baking-powder; 
ketchup; liquorice; macaroni; marzipan; marzipan 
substitutes; mayonnaise; meat gravies; meat pies; 
meat tenderizers, for household purposes; oatmeal; 
pastry; popcorn; pancakes; pasta; pepper; peppers 
[seasonings]; pizzas; pretzels; puddings; puddings in 
powder form; ravioli; relishes; rice based snack food; 
rice cakes; rusks; salad dressings; sandwiches; 
sherbets [ices]; rice-based, cereal based and wheat-
based snack foods; syrup; spaghetti; spices; soy 
sauce; spreads containing chocolate; sweetmeats 
[candy]; sushi; sugar; tarts; tea based beverages; 
teas; tomato sauce; udon (Japanese style noodles); 
vinegar; condiments; wasabi paste; wheat flour; 
vanilla; waffles.

Class: 32 סוג: 32

Aerated water; aperitifs, non-alcoholic; beers; cider, 
non-alcoholic; cocktails (non-alcoholic); energy 
drinks; essences for making beverages; fruit drinks 
and fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; 
lemonades; milk of almonds (beverage); mineral 
water; non-alcoholic drinks and beverages; non-
alcoholic fruit juice beverages; pastilles for 
effervescing beverages; powders for effervescing 
beverages; smoothies; soda water; soft drinks; 
sorbets (beverages); syrups; fruit juice concentrates; 
table waters; vegetable drinks and vegetable juices; 
waters (beverages); whey beverages.

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling and retailing services relating to the sale 
of party favours, namely, plastic and paper jewelry, 
plastic toys, paper hats, paper and plastic whistles 
and magic sets, festive decorations and ornaments, 
namely, products for decorating rooms, clothing, 
jewelry and paper, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, hair care products, toiletries, 
dentifrices, personal hygiene products, cleaning, 
polishing and abrasive preparations, substances for 
laundry use, manicure tools, nail care preparations, 
nail polish, false nails, dietetic substances, food for 
babies, sanitary preparations, candles, wicks, spills 
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for lighting, greases, lubricants, oils for paints, 
cutlery, crockery, manicure sets, shaving 
instruments, razors, machines and machine tools for 
kitchen or household purposes, namely, 
dishwashers, washing machines, cooker hoods, 
kitchen stoves and mixers, hand-held tools, films, 
cameras, photo discs, video recorders, audio and 
visual products, audio and video tapes, records and 
discs, instruments and apparatus for the recording, 
transmitting and/or reproduction of sounds and/or 
images, televisions, cassette tape players and/or 
recorders, video cassette and/or disc players and/or 
recorders, radios, telephones, wireless phones, 
mobile phones, mobile phone cases, decorations and 
straps for phones, call indicators, calculating 
machines, calculators, electronic and computer 
games, cinematographic films, lights, fans, cooking 
utensils, cake and pastry moulds, toasters, ovens, 
kitchen utensils, namely, juice squeezers, blenders, 
cutters, scales, pans, dishes, cutlery, plates, cups, 
glasses and bowls, utensils and containers for 
serving or storing food and/or beverages, chop sticks, 
cutting instruments, porcelain, chinaware, 
crystalware, enamelware, silverware, glassware, 
terra-cottaware, earthenware, ceramics, hair dryers, 
lamps, lamp shades and parts and fittings therefor, 
baby carriages, balloons, bicycle horns, clocks and 
watches and accessories and parts and fittings 
therefor, jewellery and imitation jewellery, ornaments, 
goods in precious metal or coated therewith, namely, 
jewelry, watches, clocks, sculptures and boxes, 
music boxes, musical instruments, pictures, 
photographs, stationery, paper and cardboard and 
goods made from these materials, namely, 
containers, boxes, bags, posters, towels and 
handkerchiefs, artists materials, paint brushes, 
writing instruments, printed matter, books, 
newspapers, magazines and periodicals, greeting 
and Christmas cards, playing cards, packing and 
packaging materials, picture frames and stands, 
adhesives for stationery or household purposes, 
goods made of leather and/or imitations of leather, 
namely, bags, wallets, clothes, shoes, riding 
equipment and furniture, bags and luggage, purses 
and wallets, umbrellas, walking sticks, furniture, 
mirrors, coat hangers and pegs, boxes and 
containers, name plates, containers, combs, 
sponges, brushes, articles for cleaning purposes, 
spectacles, spectacle frames and sunglasses and 
cases and accessories therefor, textile and textile 
goods, bedding, and table linens and covers, 
napkins, mats, furniture, haberdashery, 
handkerchiefs, articles of clothing, footwear and 
headgear, namely, products from clothing, footwear 
and headgear, namely, swimwear, jackets and 
waterproof jackets, rain wear, belts, underwear, 
nightwear, hats, caps, sun visors, socks, stockings, 
tights, masquerade costumes, jackets, knitwear, 
shirts, men's shirt, outerwear, shorts, dresses, skirts, 
coats, vests, sweaters, ties, scarves, sweatshirts, 
robes, bibs, clothing for children and infants, shoes, 
sports sneakers, slippers, shoes for the beach, 
covers and cuffs and buttons, badges, ribbons and 
braid, lace and embroidery, hair pins and ornaments, 
braces, shoe ornaments, hat ornaments, zipper and 
zipper fasteners, carpets, rugs and mats, toys, 
games and playthings, dolls, figurines, sporting 
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articles, namely, sports shoes, sports drinks, sports 
apparel, sports goggles, sports equipment (toys), 
sport caps and hats, sports helmets, rings for sports, 
rackets, ski equipment, weights, hiking gear, 
bicycles, cycling equipment, snowboarding, surfs, 
sails, wind surfs, balls, swimming equipment, diving 
equipment, equipment for martial arts, cricket 
equipment, riding equipment and golf equipment, 
decorations for Christmas trees, food and beverages, 
confectionery, floral products, matches, cigars, 
cigarettes and smokers' articles; advertising; 
marketing; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; publication of publicity texts; 
sales promotion (for others); advertising agencies; 
business management of performing artists; import-
export agencies; compilation of information into 
computer databases; direct mail advertising; 
business management of hotels; marketing services; 
outdoor advertising; personnel recruitment; publicity 
agencies; radio advertising; television advertising; 
on-line advertising on a computer network; 
procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses); rental of 
advertising time on communication media; office 
machines and equipment rental; rental of vending 
machines; television commercials; rental of 
advertising space.
Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; cable television broadcasting; 
cellular telephone communication; communications 
by fiber optic networks; communications by 
telegrams; communications by telephone; computer 
aided transmission of messages and images; 
electronic mail; facsimile transmission; radio 
broadcasting; sending of telegrams; telegraph 
services; telephone services; television broadcasting; 
wire service; paging services; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing user access to a global 
computer network; telecommunications routing and 
junction services; electronic bulletin board services; 
teleconferencing services; music broadcasting; 
terrestrial, cable or satellite broadcasting of radio, 
television, teletext or of data; computer aided 
transmission of messages, data and images; 
services relating to communications by computer 
terminals; news agency services; information and 
advisory services in the field of telecommunications; 
broadcasting, transmission and dissemination of 
programs, films, images, music, games, excerpts and 
text via all forms of technology to television sets, 
personal computers and recorders, wireless 
receptors, telephones and mobile phones, public 
screens and any other device or facility capable of 
receiving such content; communication by consumer 
video game apparatus; providing information on 
communication by consumer video game apparatus; 
communication by arcade video game machines; 
providing information on communication by arcade 
video game machines; communication by handheld 
game apparatus; providing information on 
communication by handheld game apparatus; 
message sending.

Class: 41 סוג: 41
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Amusement park and theme park services; animation 
film and video production services; distribution of 
radio programs for others; distribution of television 
programs for others; entertainment in the nature of 
competitions in the field of computer and video 
games; entertainment in the nature of live stage 
performances featuring animated characters; 
entertainment in the nature of theater productions; 
entertainment services, namely production of 
entertainment television shows and interactive 
television programs for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; 
entertainment services, namely providing online 
computer games and online video games that are 
accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment 
services, namely the provision of continuing 
entertainment and news programs featuring 
entertainment information delivered by 
communication and computer networks; 
entertainment services, namely, live, televised and 
movie appearances by a professional entertainer; 
entertainment services, namely, providing non-
downloadable musical performances, musical videos, 
related film clips, photographs and other multimedia 
entertainment materials featuring animated cartoon 
characters via a web site; entertainment services, 
namely providing information in the field of music, 
video games, and animated cartoon characters a 
web site; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games; entertainment services, 
namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; 
entertainment, namely, a continuing entertainment 
animated cartoon show broadcasted over global and 
local area computer networks; multimedia publishing 
of books, magazines, journals, software, games, 
music, and electronic publications; on-line gaming 
services; arranging or organizing of online multiplayer 
video game tournaments; production and provision of 
entertainment and news via communication and 
computer networks, namely, production and 
distribution of entertainment and news television 
programs for other, multimedia production services; 
production of audio, video, and multimedia 
recordings; production of radio and television 
programs; production of sound recordings; 
production, and distribution of motion pictures and 
rental of motion picture films; providing non-
downloadable audio and video files in the field of 
entertainment relating to interactive computer game 
software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; game 
services provided online from a mobile phone 
network; providing news and information in the field 
of entertainment regarding interactive computer 
game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games, via electronic, 
wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about 
animated cartoon characters made within computer 
games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, 
wireless and computer networks; rental of sound 
recordings; video production services; video film 
production; video recording services.

כ"ה תמוז תשע"ו - 49931/07/2016



Class: 42 סוג: 42

Computer graphics design services, namely, creation 
of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; 
computer programming; computer software 
consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of 
computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, 
consultancy on and designing of touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile 
devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; 
providing computer software that may be 
downloaded from a global computer network; 
configuring, maintenance and servicing of computer 
software; updating and maintenance of computer 
software, including touch and voice driven computer 
software for electronic digital mobile devices.

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

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

European Union, 13/03/2014, No. 012691903 האיחוד האירופי, 13/03/2014, מספר 012691903

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 27 סוג: 27

Class: 28 סוג: 28

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

כ"ה תמוז תשע"ו - 50031/07/2016



 Owners

Name: Outfit7 Limited

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

(United Kingdom Private Limited Company)

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

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 50131/07/2016



Trade Mark No. 273408 מספר סימן

Application Date 14/08/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240256 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen DEESS Science & Technology Co., 
Ltd.

Address: 3rd Floor, Bldg A, Fengyeyuan Indus Zone 
Second Liuxian Road,Xin'an S, Bao'an District, 
Shenzhen, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleansing milk; stain removers; preparations to make 
the leaves of plants shiny; beauty masks; cosmetics; 
perfumery for cosmetics; cosmetics for animals; 
incense; abrasive cloth; denture polishes.

Class: 10 סוג: 10

Esthetic massage apparatus; medical apparatus and 
instruments; dental apparatus, electric; lasers for 
medical purposes; physiotherapy apparatus; gloves 
for massage; suture materials; vibromassage 
apparatus; ultrasonic apparatus and parts for medical 
purposes.

כ"ה תמוז תשע"ו - 50231/07/2016



Trade Mark No. 273410 מספר סימן

Application Date 24/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240284 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medys S.r.l.

Address: Corso Principe Oddone, 18, I-10122 Torino 
(TO), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee machines; water dispensers.

Class: 30 סוג: 30

Coffee; coffee mixtures; instant coffee; instant coffee 
mixtures; decaffeinated coffee; coffee extracts; 
artificial coffee; coffee-based beverages; coffee 
capsules; coffee in capsules; tea; tea-based 
beverages; herbal teas, not medicinal.

כ"ה תמוז תשע"ו - 50331/07/2016



Trade Mark No. 273412 מספר סימן

Application Date 23/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240311 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shanghai Saloge Import & Export Ltd.

Address: Room 210, Building 1,Zhongshanxi Rd., Xuhui 
District, Shanghai, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs; pet food; edible chews for animals; 
beverages for pets; hay; flowers, dried, for 
decoration; live animals.

כ"ה תמוז תשע"ו - 50431/07/2016



Trade Mark No. 273413 מספר סימן

Application Date 31/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240322 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Changzhou Trina Solar Energy Co.,Ltd.

Address: No. 2 Trina Road,Trina PV Park, Xinbei District, 
213031 Changzhou, Jiangsu, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Electrical energy; atomic energy, energy produced by 
nuclear fusion; candles; tapers; lamp wicks; fuel gas; 
lubricating oil; carburants; motor fuel; fuel; petroleum, 
raw or refined.

Class: 9 סוג: 9

Batteries, electric; single crystal silicon wafers; 
polysilicon wafers; semiconductor apparatus; solar 
batteries; junction boxes [electricity]; accumulators, 
electric; battery chargers; converters, electric; 
inverters [electricity]; wafers for integrated circuits; 
semi-conductors; battery jars; accumulator jars; 
photovoltaic cells; battery boxes accumulator boxes; 
distribution boxes [electricity].

Class: 11 סוג: 11

Street lamps; standard lamps; solar thermal 
collectors [heating]; solar water heaters; lighting 
apparatus and installations; radiators, electric; solar 
furnaces; heating apparatus; lamp mantles; lamp 
casings.

Class: 19 סוג: 19

Roofing, not of metal, incorporating solar cells; tiles, 
not of metal, for building; wall tiles, not of metal, for 
building; buildings, not of metal; cement; building 
timber; lumber; posts, not of metal, for electric power 
lines; poles, not of metal, for electric power lines; 
concrete building elements; felt for building; wooden 
flooring.

כ"ה תמוז תשע"ו - 50531/07/2016



Trade Mark No. 273414 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240324 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EAGTAC, LLC

Address: 816 Peace Portal Drive #0577, BLAINE WA 
98230, U.S.A.

(Washington, United States limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Bicycle lamps; flashlights; outdoor portable lighting 
products, namely, headlamps.

כ"ה תמוז תשע"ו - 50631/07/2016



Trade Mark No. 273416 מספר סימן

Application Date 08/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240413 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen 7th Road Technology Co., Ltd.

Address: 8-9 Matsunichi Hi-Tech Building, No. 9996, 
Shennan Boulevard, Nanshan District, 518057 Shenzhen, 
People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game programs; electronic publications 
[downloadable]; computer operating programs 
recorded; computer software [recorded]; computer 
memory devices; computer programs [downloadable 
software]; video game cartridges; animated cartoons; 
network communication equipment; data processing 
apparatus.

Class: 41 סוג: 41

Game services provided on-line from a computer 
network; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; publication of electronic books and 
journals on-line; amusement parks; television 
entertainment; film production, other than advertising 
films; organization of competitions [education or 
entertainment]; education information; production of 
radio and television programmes; toy rental.

כ"ה תמוז תשע"ו - 50731/07/2016



Trade Mark No. 273417 מספר סימן

Application Date 03/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240426 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, purple.

 Owners

Name: ake ideas ltd

Address: Matravers & Co, Bridgewater House,Caspian 
Road, Atlantic Street, Broadheath, ALTRINCHAM, 
Cheshire WA14 5HH, United Kingdom

(United Kingdom, England and Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services provided via the Internet namely, 
advertisement of brands, advertisement of services, 
advertisement of products.

כ"ה תמוז תשע"ו - 50831/07/2016



Trade Mark No. 273419 מספר סימן

Application Date 19/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240441 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Lacquers and varnishes; colours; lacquers and 
varnishes; transparent lacquers; additives for use in 
coatings and colours; ground coatings [paints and 
oil]; preparations for thinning lacquer and colours; 
lacquers for the repair of motor vehicles; paints in the 
form of industrial colorants and lacquers; paints 
(colorants and lacquers) containing rubber and/or 
elastomeric plastic in liquid form, in particular for dip, 
spray or brush application; air-drying plastic surface 
coatings and air-drying plastic coatings; air-drying 
rubber surface coatings and air-drying rubber 
coatings; rubber paints; shellac.

Class: 17 סוג: 17

Rubber solutions; liquid rubber; synthetic rubbers.

Class: 35 סוג: 35

Retail services in the fields of chemical products, 
lacquers, paints, additives to colorants and lacquers; 
online or catalogue mail order in the fields of 
chemicals, lacquers, colorants, additives to colorants 
and lacquers; wholesale services in relation to the 
following goods chemical products, lacquers, paints, 
additives to colorants and lacquers; procurement 
services, for others, namely purchasing goods and 
services for other companies; advertising; exhibition, 
demonstration and distribution of goods for 
advertising purposes; organisation of trade fairs for 
commercial and competitive purposes; arranging of 
sales events, special events and sales 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)

European Union, 20/06/2014, No. 013015391 האיחוד האירופי, 20/06/2014, מספר 013015391

Class: 2 סוג: 2

Class: 17 סוג: 17

Class: 35 סוג: 35

כ"ה תמוז תשע"ו - 50931/07/2016



 Owners

Name: Michael Benedict

Address: Brennofengasse 4, 63739 Aschaffenburg, 
Germany

כ"ה תמוז תשע"ו - 51031/07/2016



Trade Mark No. 273420 מספר סימן

Application Date 23/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240462 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pet King Brands, Inc.

Address: 710 Vandustrial Drive, Westmont IL 60559, 
U.S.A.

(Illinois, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary 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., 24/07/2014, No. 86347582 ארה"ב, 24/07/2014, מספר 86347582

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 51131/07/2016



Trade Mark No. 273421 מספר סימן

Application Date 26/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240476 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ה תמוז תשע"ו - 51231/07/2016



Class: 12 סוג: 12

Vehicles for locomotion by land, air, water; vehicles, 
including automobiles; sports cars; motor cars; shock 
absorbers for automobiles; suspension shock 
absorbers for vehicles; luggage carriers for vehicles; 
vehicle bumpers; brake shoes for vehicles; 
transmission shafts for land vehicles; valves for 
vehicle tires [tyres]; hoods for vehicles; horns for 
vehicles; doors for vehicles; engines for land 
vehicles; brake discs for vehicles; adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes; rearview mirrors; 
inner tubes for pneumatic tires [tyres]; hoods for 
vehicle engines; crankcases for land vehicle 
components, other than for engines; vehicle wheels; 
brake pads for automobiles; hub caps; brake linings 
for vehicles; gear boxes for land vehicles; caps for 
vehicle petrol tanks; bodies for vehicles; treads for 
retreading tires [tyres]; freewheels for land vehicles; 
clutches for land vehicles; repair outfits for inner 
tubes; air pumps [vehicle accessories]; upholstery for 
vehicles; rims for vehicle wheels; windows for 
vehicles; axles for vehicles; headlight wipers; gearing 
for land vehicles; head-rests for vehicle seats; vehicle 
running boards; air bags [safety devices for 
automobiles]; torque converters for land vehicles; 
cigar lighters for automobiles; anti-glare devices for 
vehicles; anti-theft devices for vehicles; sun-blinds 
adapted for automobiles; non-skid devices for vehicle 
tires; balance weights for vehicle wheels; shock 
absorbing springs for vehicles; reduction gears for 
land vehicles; safety belts for vehicle seats; security 
harness for vehicle seats; vehicle suspension 
springs; rudders; brake segments for vehicles; 
luggage nets for vehicles; anti-theft alarms for 
vehicles; reversing alarms for vehicles; safety seats 
for children, for vehicles; vehicle seats; hydraulic 
circuits for vehicles; vehicle wheel spokes; spoilers 
for vehicles; electric vehicles; windscreens; 
windscreen wipers; hubs for vehicle wheels; trailer 
hitches for vehicles; couplings for land vehicles; 
wheelbarrows; brakes for vehicles; torsion bars for 
vehicles; transmissions, for land vehicles; trailers 
[vehicles]; turbines for land vehicles; direction signals 
for vehicles; vans [vehicles]; undercarriages for 
vehicles; driving chains for land vehicles; anti-skid 
chains; transmission chains for land vehicles; spare 
tire covers; covers for vehicle steering wheels; seat 
covers for vehicles; vehicle covers [shaped]; vehicle 
chassis; connecting rods for land vehicles, other than 
parts of motors and engines; axle journals; vehicle 
wheel tires; spikes for tires [tyres]; mudguards; 
motors, electric, for land vehicles.

Class: 16 סוג: 16

Fountain pens; albums; almanacs; posters; forms, 
printed; announcement cards [stationery]; note 
books; pads [stationery]; loose-leaf binders; 
pamphlets; booklets; paper sheets [stationery]; 
packing paper; newsletters; magazines [periodicals]; 
periodicals; printed publications; cardboard articles; 
graphic representations; calendars; pictures; books; 
envelopes [stationery]; boxes of cardboard or paper; 
stickers [stationery]; conical paper bags; writing 
materials; writing instruments; penholders; writing or 
drawing books; flags of paper; flyers.

כ"ה תמוז תשע"ו - 51331/07/2016



 Owners

Name: OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
"AVTOVAZ"

Address: Yuzhnoe shosse, 36, RU-445024 Togliatti, 
Samarskaya oblast, Russian Federation

(RU Open Joint-Stock Company)

Class: 35 סוג: 35

Rental of advertising space; demonstration of goods; 
marketing studies; layout services for advertising 
purposes; marketing; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; sales promotion 
for others; production of advertising films; publication 
of publicity texts; radio advertising; bill-posting; 
distribution of samples; dissemination of advertising 
matter; direct mail advertising; writing of publicity 
texts; advertising; on-line advertising on a computer 
network; advertising by mail order; television 
advertising.

כ"ה תמוז תשע"ו - 51431/07/2016



Trade Mark No. 273425 מספר סימן

Application Date 19/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240502 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Fusion One Global LLC

Address: 218 Santa Barbara Shores Drive, Goleta CA 
93117, U.S.A.

(California, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Cups.

כ"ה תמוז תשע"ו - 51531/07/2016



Trade Mark No. 273456 מספר סימן

Application Date 26/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: TH Industries Co., LTD.

Address: No. 6, Wugong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung 
City, Taiwan (Republic of China)

TH Industries Co., LTD.

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: 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. 

אוכפי אופניים; אופניים; בלמים לאופניים; שרשראות לאופניים; 
ארכובות לאופניים; טבורי האופן; מסגרות לאופניים, הילוכים 
לאופניים; הגה לאופניים; דוושות אופניים; מסגרות לאופניים; 
גלגלי אופניים.                                                                 

                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 51631/07/2016



Trade Mark No. 273457 מספר סימן

Application Date 27/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Diageo North America, Inc.

Address: 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851, U.S.A.

(a corporation of Connecticut)

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"ה תמוז תשע"ו - 51731/07/2016



Trade Mark No. 273458 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AD HAETZEM EXPRESS LTD שם: עד העצם אקספרס בע"מ

Address: 7 Menachem Begin St., Ramat Gan, 5268102, 
Israel

כתובת : דרך מנחם בגין 7, רמת גן, 5268102, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldblatt Gindes Yariv, Advs.

Address: 7 Menachem Begin St., Ramat Gan, 5268102, 
(Gibor Building), Israel

שם: גולדבלט גינדס יריב, עו"ד

כתובת : רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 5268102, (בית גבור 
ספורט), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, milk preserves. בשר, דגים, חלב, שימורים.       

Class: 43 סוג: 43

providing food and drink. הספקת מזון ומשקה.                 

כ"ה תמוז תשע"ו - 51831/07/2016



Trade Mark No. 273475 מספר סימן

Application Date 29/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Itay Hasid שם: איתי חסיד

Address: meshek 86, shetulim, 79280, ashdod, Israel כתובת : משק 86, שתולים, 79280, ישראל

Name: Daniel Zion Jacob Asis שם: דניאל ציון יעקב עסיס 

Address: Harm or 18D, Elkana, Israel כתובת : הר המור 18ד, אלקנה, 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: 9 סוג: 9

Batteries and battery charges. סוללות ומטענים לסוללות.               

כ"ה תמוז תשע"ו - 51931/07/2016



mobeego

Trade Mark No. 273476 מספר סימן

Application Date 29/03/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1263647 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Itay Hasid שם: איתי חסיד

Address: משק 86, שתולים, 79280, ישראל כתובת : משק 86, שתולים, 79280, ישראל

Name: Daniel Zion Jacob Asis שם: דניאל ציון יעקב עסיס 

Address: הר המור 18ד, אלקנה, ישראל כתובת : הר המור 18ד, אלקנה, 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: 9 סוג: 9

Batteries and battery charges. סוללות ומטענים לסוללות.               

כ"ה תמוז תשע"ו - 52031/07/2016



Mobisale

Trade Mark No. 273478 מספר סימן

Application Date 29/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mobisoft LTD שם: מוביסופט בע"מ

Address: Giborey Israel 7, Netanya, Poleg Industrial 
Zone, Israel

כתובת : גיבורי ישראל 7, נתניה, אזור תעשייה פולג, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software; application software; computer software; 
computer programs and software; computer software 
programs.

תוכנת מחשב; תוכנת יישום; תוכנת מחשב; תוכניות ותוכנת 
מחשבים; תוכניות תכנת מחשב.                                         

                        

כ"ה תמוז תשע"ו - 52131/07/2016



Trade Mark No. 273484 מספר סימן

Application Date 29/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Natalie Koshikaro שם: נטלי קושקרו

Address: Derech Harim 3239/1, Eilat, 88800, Israel כתובת : דרך הרים 239/1, אילת, 88800, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lee Kaplan Adv.

Address: st. Hamelacha 7A, P.O.B. 9054, Eilat, 88000, 
Israel

שם: עו"ד לי קפלן

כתובת : המלאכה 7א, ת.ד. 9054, אילת, 88000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; restaurant. שירותים להספקת מזון ומשקה; מסעדה.                               
    

כ"ה תמוז תשע"ו - 52231/07/2016



Trade Mark No. 273486 מספר סימן

Application Date 30/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Intercontinental Great Brands LLC

Address: 100 Deforest Avenue, East Hannover, NJ 
07936, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks and flavored waters; syrups, 
concentrates, powdered mixes and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

משקאות קלים ומים בטעמים; סירופים, תמציות, תערובות 
אבקתיות ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם 
בסוג 32.                                                                 

כ"ה תמוז תשע"ו - 52331/07/2016



Trade Mark No. 273487 מספר סימן

Application Date 30/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kuraray Co., Ltd.

Address: 1621 Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan

a corporation organized under the laws of Japan

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

Polyvinyl alcohol resin in the form of powder, flakes, 
chips and pellets; Unprocessed artificial and 
synthetic resins; Unprocessed plastics; Unprocessed 
elastomers; all included included in class 1.

שרף אלכוהול פוליוויניל בצורה של אבקה, פתיתים, שבבים 
וגלולות; שרפים מלאכותיים וסינטטיים בלתי מעובדים; פלסטיק 
בלתי מעובד; חומרים אלסטיים בלתי מעובדים; הנכללים כולם 

בסוג 1.                                                           

כ"ה תמוז תשע"ו - 52431/07/2016



Trade Mark No. 273494 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hadera Paper Ltd. שם: נייר חדרה בע"מ

Address: Mayzer, P.O.B. 142, Hadera, Israel כתובת : מייזר, ת.ד. 142, חדרה, ישראל

נייר חדרה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Slyomovics-IP

Address: P.O.B. 8601, Tel Aviv- Yaffo, 6108601, Israel

שם: משרד שלומוביץ - IP, עורכי דין

כתובת : ת.ד. 8601, תל אביב-יפו, 6108601, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and paper articles, cardboard and goods made 
from these materials, copy and printing papers, 
Notebooks, writing-pads, note-pads, diaries; 
wrapping paper, sketch and drawing books, pads and 
papers; all included in class 16

נייר ומוצר נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, דפי צילום 
והדפסה, מחברות, בלוקים לכתיבה, דפדפות, יומנים; ניירות 
עטיפה, דפים בלוקים וספרים לרישום ולציור ; הנכללים כולם 
בסוג 16                                                                         

                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 52531/07/2016



Trade Mark No. 273499 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 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, 05/11/2014, No. UK00003080225 UK00003080225 ממלכה מאוחדת, 05/11/2014, מספר

Class: 34 סוג: 34

כ"ה תמוז תשע"ו - 52631/07/2016



וונדרספיד

Trade Mark No. 273504 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz, D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז, ד.נ. נגב, 85122, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives (drying agents) for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; basic 
dyes (cationic dyes); synthetic dyes; water-repellent 
paints; fireproof paints; oils for the preservation of 
wood; anti-rust oils; rust preventatives in the nature 
of coatings; weatherproofing coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials; paints for use 
in the manufacture of ceramics; anti-fouling paints; oil 
soluble dyes, alcohol soluble dyes; coating 
compositions in the nature of paints for industrial 
applications; powders of precious metals for use in 
painting; metal other than iron in the shape of powder 
or foils for use in painting; non-stick coatings in the 
nature of paint; lime wash; mordant dyes.

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; צבעים בסיסיים (צבעים 
קטיוניים); צבעים סינתטיים; צבעים דוחי מים; צבעים חסיני 
אש; שמנים לשימור עץ; שמנים למניעת חלודה; ציפויים מונעי 
חלודה; ציפויים עמידים בפני פגעי מזג האוויר; שכבות צבע 
יסוד; מדללי לכה; חומרי צביעה; צבעים לשימוש בתעשיית 

הקרמיקה; צבעים מונעי לכלוך; צבעים מסיסים בשמן, צבעים 
מסיסים בכוהל; חומרי ציפוי בצורת צבעים לשימושים 

תעשייתיים; אבקות מתכת יקרה לשימוש לצביעה; מתכת 
שאינה ברזל בצורת אבקה או רדידים לשימוש בצביעה; ציפויי 
צבע לא דביקים; צבע סיד; צבעי מורדנט (חומר קובע צבע).     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; asbestos mortar; gypsum; gypsum 
tiles; plasterboard; drywall; plaster for building 
purposes; mold-resistant drywall; building materials, 
not of metal; mantels of wood, plaster or stone for 
fireplaces; pipes of cement; concrete pipes; mortar 
for building; pipes of earthenware; cement mortar 
pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; potters' clay; 
logs (building materials); wall claddings, not of metal, 
for building; flooring or wall claddings of synthetic 
materials; concrete walls; coatings (building 
materials); liquid storage tanks of masonry for 
industrial purposes; hydrated lime for building 
purposes; building materials, not of metal; building 
glass; refractory construction materials, not of metal.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; טיח 
אסבסט; גבס; אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; גבס לבניה; 
קירות גבס דוחי עובש; חומרי בנייה לא ממתכת; כרכובים מעץ, 

גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; מלט בנייה; 
צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינתטיים; קירות בטון; 
ציפויים (חומרי בניה); מיכלי אחסון של נוזלי בניה לשימוש 
תעשייתי; סיד ממוים לצרכי בניה; חומרי בנייה לא ממתכת; 

זכוכית בנייה; חומרי בנייה עמידים בחום לא ממתכת.              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 52731/07/2016



אוניספיד

Trade Mark No. 273505 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz, D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז, ד.נ. נגב, 85122, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives (drying agents) for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; basic 
dyes (cationic dyes); synthetic dyes; water-repellent 
paints; fireproof paints; oils for the preservation of 
wood; anti-rust oils; rust preventatives in the nature 
of coatings; weatherproofing coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials; paints for use 
in the manufacture of ceramics; anti-fouling paints; oil 
soluble dyes, alcohol soluble dyes; coating 
compositions in the nature of paints for industrial 
applications; powders of precious metals for use in 
painting; metal other than iron in the shape of powder 
or foils for use in painting; non-stick coatings in the 
nature of paint; lime wash; mordant dyes.

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; צבעים בסיסיים (צבעים 
קטיוניים); צבעים סינתטיים; צבעים דוחי מים; צבעים חסיני 
אש; שמנים לשימור עץ; שמנים למניעת חלודה; ציפויים מונעי 
חלודה; ציפויים עמידים בפני פגעי מזג האוויר; שכבות צבע 
יסוד; מדללי לכה; חומרי צביעה; צבעים לשימוש בתעשיית 

הקרמיקה; צבעים מונעי לכלוך; צבעים מסיסים בשמן, צבעים 
מסיסים בכוהל; חומרי ציפוי בצורת צבעים לשימושים 

תעשייתיים; אבקות מתכת יקרה לשימוש לצביעה; מתכת 
שאינה ברזל בצורת אבקה או רדידים לשימוש בצביעה; ציפויי 
צבע לא דביקים; צבע סיד; צבעי מורדנט (חומר קובע צבע).     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; asbestos mortar; gypsum; gypsum 
tiles; plasterboard; drywall; plaster for building 
purposes; mold-resistant drywall; building materials, 
not of metal; mantels of wood, plaster or stone for 
fireplaces; pipes of cement; concrete pipes; mortar 
for building; pipes of earthenware; cement mortar 
pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; potters' clay; 
logs (building materials); wall claddings, not of metal, 
for building; flooring or wall claddings of synthetic 
materials; concrete walls; coatings (building 
materials); liquid storage tanks of masonry for 
industrial purposes; hydrated lime for building 
purposes; building materials, not of metal; building 
glass; refractory construction materials, not of metal.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; טיח 
אסבסט; גבס; אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; גבס לבניה; 
קירות גבס דוחי עובש; חומרי בנייה לא ממתכת; כרכובים מעץ, 

גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; מלט בנייה; 
צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינתטיים; קירות בטון; 
ציפויים (חומרי בניה); מיכלי אחסון של נוזלי בניה לשימוש 
תעשייתי; סיד ממוים לצרכי בניה; חומרי בנייה לא ממתכת; 

זכוכית בנייה; חומרי בנייה עמידים בחום לא ממתכת.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 52831/07/2016



אוניקריל

Trade Mark No. 273506 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz, D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז, ד.נ. נגב, 85122, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives (drying agents) for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; basic 
dyes (cationic dyes); synthetic dyes; water-repellent 
paints; fireproof paints; oils for the preservation of 
wood; anti-rust oils; rust preventatives in the nature 
of coatings; weatherproofing coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials; paints for use 
in the manufacture of ceramics; anti-fouling paints; oil 
soluble dyes, alcohol soluble dyes; coating 
compositions in the nature of paints for industrial 
applications; powders of precious metals for use in 
painting; metal other than iron in the shape of powder 
or foils for use in painting; non-stick coatings in the 
nature of paint; lime wash; mordant dyes.

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; צבעים בסיסיים (צבעים 
קטיוניים); צבעים סינתטיים; צבעים דוחי מים; צבעים חסיני 
אש; שמנים לשימור עץ; שמנים למניעת חלודה; ציפויים מונעי 
חלודה; ציפויים עמידים בפני פגעי מזג האוויר; שכבות צבע 
יסוד; מדללי לכה; חומרי צביעה; צבעים לשימוש בתעשיית 

הקרמיקה; צבעים מונעי לכלוך; צבעים מסיסים בשמן, צבעים 
מסיסים בכוהל; חומרי ציפוי בצורת צבעים לשימושים 

תעשייתיים; אבקות מתכת יקרה לשימוש לצביעה; מתכת 
שאינה ברזל בצורת אבקה או רדידים לשימוש בצביעה; ציפויי 
צבע לא דביקים; צבע סיד; צבעי מורדנט (חומר קובע צבע).     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; asbestos mortar; gypsum; gypsum 
tiles; plasterboard; drywall; plaster for building 
purposes; mold-resistant drywall; building materials, 
not of metal; mantels of wood, plaster or stone for 
fireplaces; pipes of cement; concrete pipes; mortar 
for building; pipes of earthenware; cement mortar 
pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; potters' clay; 
logs (building materials); wall claddings, not of metal, 
for building; flooring or wall claddings of synthetic 
materials; concrete walls; coatings (building 
materials); liquid storage tanks of masonry for 
industrial purposes; hydrated lime for building 
purposes; building materials, not of metal; building 
glass; refractory construction materials, not of metal.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; טיח 
אסבסט; גבס; אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; גבס לבניה; 
קירות גבס דוחי עובש; חומרי בנייה לא ממתכת; כרכובים מעץ, 

גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; מלט בנייה; 
צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינתטיים; קירות בטון; 
ציפויים (חומרי בניה); מיכלי אחסון של נוזלי בניה לשימוש 
תעשייתי; סיד ממוים לצרכי בניה; חומרי בנייה לא ממתכת; 

זכוכית בנייה; חומרי בנייה עמידים בחום לא ממתכת.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 52931/07/2016



Trade Mark No. 273507 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SHANDONG GOLD PHOENIX CO., LTD. 

Address: 999 Fule Road,, Leling City,, Shandong 
Province, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Train wheels; hubs for vehicle wheels; brake pads for 
automobiles; brakes for vehicles; train wheel hubs; 
freewheels for land vehicles; automotive wheel hubs; 
brake discs for vehicles; clutches for land vehicles; 
shock absorbers for automobiles. 

גלגלי רכבת; טבורים לגלגלי רכבים; רפידות בלמים למכוניות; 
בלמים לרכבים; טבורים לגלגלי רכבת; גלגלים חופשיים לרכבים 

יבשתיים; טבורי גלגלים ממונעים; דיסקי בלמים לרכבים; 
מצמדים לרכבים יבשתיים; בולמי זעזועים למכוניות.               

                                                          

כ"ה תמוז תשע"ו - 53031/07/2016



Trade Mark No. 273508 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים לבן, ירוק, אדום, חום, שחור, זהב 
וצהוב-חום הנראים בסימן.

 Owners

Name: GLENFOREST LTD. 

Address: 16 Muir Street,, ML3 6EP Hamilton 
Lanarkshire,, Scotland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, namely whisky. משקאות אלכוהוליים, דהיינו ויסקי.       

כ"ה תמוז תשע"ו - 53131/07/2016



VISA EUROPE COLLAB

Trade Mark No. 273509 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Visa International Service Association

Address: 900 Metro Center Boulevard, Foster City, 
California, 94404, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, banking services, credit card 
services, debit card services, charge card services, 
pre-paid card services, smart card services, 
electronic credit and debit transactions, electronic 
funds transfer, payment processing services, 
transaction authentication and verification services, 
online banking services, bill payment services, 
deposit access and automated teller machine 
services and dissemination of financial information 
via a global computer network; all included in class 
36

שירותים פיננסיים, שירותי בנקאות, שירותי כרטיס אשראי, 
שירותי כרטיס חיוב, שירותי כרטיס אשראי, שירותי כרטיס 
משולם מראש, שירותי כרטיס חכם, עסקאות אשראי וחיוב 
אלקטרוניות, העברת כספים אלקטרונית, שירותי עיבוד 
תשלומים, שירותי אימות ואישור העברה, שירותי בנקאות 

מקוונת, שירותי תשלום חשבון, שירותי גישה להפקדה ושירותי 
כספומט והפצה של מידע פיננסי באמצעות רשת מחשבים 

גלובלית; הנכללים כולם בסוג 36                                         
                                                                                    
                                                                                    

                        

כ"ה תמוז תשע"ו - 53231/07/2016



Trade Mark No. 273510 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Matar Winery Ltd. שם: יקב מטר בע"מ

Address: 30 Hashdera St., P.O.B. 286, Tzofit, 44925, 
Israel

כתובת : רח' השדרה 30, ת.ד. 286, צופית, 44925, ישראל

חברה פרטית

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: 33 סוג: 33

Wine, sparkling wine and other alcoholic beverages 
based on fruit, including grapes; alcoholic beverages 
based on grains, including rye, wheat, corn and 
barley

יין, יין מבעבע ומשקאות אלכוהוליים אחרים על בסיס פירות, 
כולל ענבים; משקאות אלכוהוליים על בסיס תבואה, כולל שיפון, 
חיטה, תירס ושעורה                                                         

    

כ"ה תמוז תשע"ו - 53331/07/2016



AXE GENTLEMAN

Trade Mark No. 273525 מספר סימן

Application Date 01/04/2015 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: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; shampoo and conditioner; hair styling 
products; dentifrices; non-medicated mouthwashes; 
deodorants; anti-perspirants for personal use; non-
medicated toilet preparations; all included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה; מי קולון, או דה 
טואלט, תרסיסי גוף מבושמים; שמנים, קרמים ותחליבים לעור; 
קצף גילוח, ג'ל גילוח, תחליבים שלפני ולאחר גילוח; אבקת 
טלק, תכשירים לאמבט ולמקלחת; תחליבים לשיער; שמפו 
ומרכך; מוצרי עיצוב שיער; משחות שיניים; מי פה שאינם 
רפואיים; דאודורנטים; נוגדי זיעה לשימוש אישי; תכשירי 

טואלטיקה שאינם רפואיים; הנכללים כולם בסוג 3.                 
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ה תמוז תשע"ו - 53431/07/2016



STRATTICE ENDURE

Trade Mark No. 273526 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: LifeCell Corporation

Address: One Millennium Way, Branchburg, New Jersey 
08876, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : מגדל סונול, דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Implants consisting of non-living biological materials, 
namely, an acellular porcine mesh for use in the 
surgical repair of soft tissues

שתלים המורכבים מחומרים ביולוגיים שאינם חיים, דהיינו, 
רשת תאית מחזירים לשימוש בתיקון כירורגי של רקמות רכות   

                                                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 53531/07/2016



EZTETIC

Trade Mark No. 273527 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zimmer Dental Inc.

Address: 1900 Aston Avenue, Carlsbad, California, 
92008, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental implants composed of artificial materials and 
surgical instruments used in association therewith; all 
included in class 10.

שתלים דנטליים הכוללים חומרים מלאכותיים ומכשירי ניתוח 
המשמשים בהקשר עימם; הנכללים כולם בסוג 10.                 

                                                        

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

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

U.S.A., 13/10/2014, No. 86/421,929 ארה"ב, 13/10/2014, מספר 86/421,929

Class: 10 סוג: 10

כ"ה תמוז תשע"ו - 53631/07/2016



NERF

Trade Mark No. 273530 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hasbro, Inc.

Address: 1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode 
Island, 02862, U.S.A.

a Rhode Island Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings צעצועים, משחקים ושעשועים     

כ"ה תמוז תשע"ו - 53731/07/2016



TRANSFORMERS

Trade Mark No. 273531 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hasbro, Inc.

Address: 1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode 
Island, 02862, U.S.A.

a Rhode Island Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings צעצועים, משחקים ושעשועים     

כ"ה תמוז תשע"ו - 53831/07/2016



SUPER SOAKER

Trade Mark No. 273533 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hasbro, Inc.

Address: 1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode 
Island, 02862, U.S.A.

a Rhode Island Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings צעצועים, משחקים ושעשועים     

כ"ה תמוז תשע"ו - 53931/07/2016



LITTLEST PET SHOP

Trade Mark No. 273534 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hasbro, Inc.

Address: 1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode 
Island, 02862, U.S.A.

a Rhode Island Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings צעצועים, משחקים ושעשועים     

כ"ה תמוז תשע"ו - 54031/07/2016



Trade Mark No. 273538 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: THAI  UNION  MANUFACTURING  COMPANY  
LIMITED

Address: 979/13-16 M. Floor, S.M. Tower, Phaholyothin 
Rd, Samsennai, Phayathai, Bangkok, 10400, Thailand

THAI  UNION  MANUFACTURING  COMPANY  LIMITED

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Seeds; packaged tuna (pet food); packaged sea 
foods (pet food); packaged sardines (pet food); 
packaged mackerel (pet food); packaged poultry (pet 
food); packaged all meats (pet food); frozen all meats 
(pet food); frozen seafood (pet food), animal 
foodstuff; All Included in Class 31.                               
                          

זרעים; טונה ארוזה (מזון לחיות מחמד); מזונות ים ארוזים 
(מזון לחיות מחמד); סרדינים ארוזים (מזון לחיות מחמד); דגי 
מקרל ארוזים (מזון לחיות מחמד); עופות ארוזים (מזון לחיות 
מחמד); בשרים ארוזים (מזון לחיות מחמד); בשרים קפואים 

(מזון לחיות מחמד); פירות ים קפואים (מזון לחיות מחמד), מזון 
לבעלי חיים; הכלולים כולם בסוג 31.

כ"ה תמוז תשע"ו - 54131/07/2016



Trade Mark No. 273544 מספר סימן

Application Date 31/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240810 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized word "ZULILY"; a 
half circle comprised of flower petals surrounds the 
letters "ZU".

 Owners

Name: zulily, llc

Address: 2601 Elliott Ave., Suite 200, Seattle WA 98121, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring a wide variety 
of consumer goods of others.

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

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

U.S.A., 16/05/2014, No. 86283632 ארה"ב, 16/05/2014, מספר 86283632

Class: 35 סוג: 35

כ"ה תמוז תשע"ו - 54231/07/2016



Trade Mark No. 273547 מספר סימן

Application Date 30/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240852 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, orange, black and grey.

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

The mark consists of a red spiral design formed by 
red shaded circles with an orange shaded circle at 
the center to the left of the black word "Akebia" in 
stylized font above the "grey" word 
"THERAPEUTICS" in stylized font.

 Owners

Name: Akebia Therapeutics, Inc.

Address: 245 First Street, Suite 1100, Cambridge MA 
02142, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hematological, oncological, immunological, cardio-
vascular, diabetes mellitus, and ophthalmological 
conditions and diseases, and pharmaceutical 
preparations for the treatment of chronic conditions, 
namely, Chronic Kidney Disease, and all types of 
anemias; pharmaceutical preparations for veterinary 
use in the treatment of hematological, oncological, 
immunological, cardio-vascular, diabetes mellitus, 
and ophthalmological conditions and diseases, and 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
chronic conditions, namely, Chronic Kidney Disease, 
and all types of anemias; drug testing kits comprised 
of medical diagnostic reagents and assays that test 
for the presence of a drug; therapeutics test kits 
comprised of medical diagnostic reagents and assays 
for determining the effectiveness of a pharmaceutical 
product.

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical research and development.

כ"ה תמוז תשע"ו - 54331/07/2016



Trade Mark No. 273552 מספר סימן

Application Date 05/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1240883 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wordings "FIEMME 3000" 
placed on two lines and of stylized letter "F"; such 
letter is equally placed around the wording "FIEMME 
3000".

 Owners

Name: D.K.Z. S.r.l.

Address: Via Dell'Artigianato, 18, I-38037 Predazzo (TN), 
Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Wooden flooring.

כ"ה תמוז תשע"ו - 54431/07/2016



Trade Mark No. 273553 מספר סימן

Application Date 12/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240896 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BIOTHERM

Address: Roc Fleuri, 1 rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
Monaco

(Monaco Société Anonyme Monégasque)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in the composition of 
cosmetic products.

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up products; shampoos; gels, 
foams, balms and aerosol products for hair care and 
hair styling; hair sprays; hair dyes and bleaching 
products; hair waving and setting products; essential 
oils.

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

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

Monaco, 29/07/2014, No. 32418 מונקו, 29/07/2014, מספר 32418

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

כ"ה תמוז תשע"ו - 54531/07/2016



Trade Mark No. 273555 מספר סימן

Application Date 19/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240917 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MCD Technologies S.à.r.l.

Address: 33, rue de Puits Romain, L-8070 Bertrange, 
Luxembourg

(S.à.r.l.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools for treatment of 
materials and for manufacturing; material production 
and processing machines.

Class: 11 סוג: 11

Installations for chemical synthesis; reactors being 
industrial chemical installations.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials namely custom manufacture 
of chemical products and processing of chemicals.

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

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

Benelux, 14/11/2014, No. 1299413 בנלוקס, 14/11/2014, מספר 1299413

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

Class: 40 סוג: 40

כ"ה תמוז תשע"ו - 54631/07/2016



Trade Mark No. 273556 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240945 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Knauf Gips KG

Address: Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Germany

(Germany KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Packing, stopping and insulating materials; insulating 
board and insulating boards; insulation board; 
acoustic tiles (insulating materials); acoustic tiles for 
ceilings (insulating materials).

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; building panels, not 
of metal; non-metallic building boards having 
insulating properties.

כ"ה תמוז תשע"ו - 54731/07/2016



Trade Mark No. 273557 מספר סימן

Application Date 20/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1240946 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CooperVision International Holding Company, 
LP

Address: Suite #2, Edghill House, Wildey Business Park, 
St. Michael, Barbados

(A United Kingdom Limited Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; contact lenses; 
contact lens blanks; containers for contact lenses; 
parts and fittings for all the aforesaid goods.

כ"ה תמוז תשע"ו - 54831/07/2016



Trade Mark No. 273560 מספר סימן

Application Date 05/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241020 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DENTSPLY INTERNATIONAL INC.

Address: 221 WEST PHILADELPHIA STREET, YORK, 
PA 174050872, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthodontic arch wires.

כ"ה תמוז תשע"ו - 54931/07/2016



Trade Mark No. 273561 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241035 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 400,395 Oyster Point Blvd, South San 
Francisco CA 94080, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors, cancers, hematological disorders and 
hematological malignancies.

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

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

U.S.A., 09/05/2014, No. 86277573 ארה"ב, 09/05/2014, מספר 86277573

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 55031/07/2016



Trade Mark No. 273562 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241037 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 400,395 Oyster Point Blvd, South San 
Francisco CA 94080, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors, cancers, hematological disorders and 
hematological malignancies.

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

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

U.S.A., 09/05/2014, No. 86277611 ארה"ב, 09/05/2014, מספר 86277611

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 55131/07/2016



Trade Mark No. 273564 מספר סימן

Application Date 12/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241040 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Board of Regents of The University of 
Texas System

Address: 201 West 7th Street, Austin TX 78701, U.S.A.

(Texas, United States STATE AGENCY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Growing media for plants.

Class: 31 סוג: 31

Grass seed; flower seed; live plants.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 13/05/2014, No. 86279906 ארה"ב, 13/05/2014, מספר 86279906

Class: 1 סוג: 1

Class: 31 סוג: 31

כ"ה תמוז תשע"ו - 55231/07/2016



Trade Mark No. 273568 מספר סימן

Application Date 19/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241088 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ה תמוז תשע"ו - 55331/07/2016



 Owners

Name: Pierantonio Cecconato

Address: Via Bachelet, 17/2, I-31027 Lovadina di 
Spresiano (Treviso), Italy

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing for pets; umbrella 
rings; saddle trees; saddlery; key cases; fastenings 
for saddles; bandoliers; harness for animals; 
alpenstocks; canes; umbrella sticks; vanity cases, not 
fitted; trunks [luggage]; travelling trunks; sling bags 
for carrying infants; bags for sports; chain mesh 
purses; tool bags of leather, empty; purses; travelling 
sets [leatherware]; bridles [harness]; bridoons; gut for 
making sausages; straps for soldiers' equipment; kid; 
game bags [hunting accessories]; briefcases; school 
bags; leatherboard; cases, of leather or leatherboard; 
halters; bands of leather; collars for animals; horse 
collars; coverings of skins [furs]; horse blankets; 
leather laces; leather straps; straps of leather 
[saddlery]; harness straps; straps for skates; leather, 
unworked or semi-worked; horseshoes; leather twist; 
moleskin [imitation of leather]; umbrella covers; 
whips; knee-pads for horses; casings, of leather, for 
springs; covers for horse-saddles; pads for horse 
saddles; trimmings of leather for furniture; harness 
fittings; leather leads; imitation leather; walking cane 
handles; umbrella handles; suitcase handles; slings 
for carrying infants; pouch baby carriers; cat o' nine 
tails; chin straps, of leather; bits for animals 
[harness]; muzzles; parasols; blinders [harness]; 
umbrellas; pelts; cattle skins; curried skins; chamois 
leather, other than for cleaning purposes; fur; gold 
beaters' skin; parts of rubber for stirrups; card cases 
[notecases]; music cases; pocket wallets; reins; net 
bags for shopping; handbags; furniture coverings of 
leather; haversacks; nose bags [feed bags]; pouches, 
of leather, for packaging; bags for campers; beach 
bags; travelling bags; bags for climbers; shopping 
bags; wheeled shopping bags; boxes of leather or 
leather board; boxes of vulcanised fibre; hat boxes of 
leather; butts [parts of hides]; walking stick seats; 
riding saddles; stirrups; stirrup leathers; umbrella or 
parasol ribs; frames for umbrellas or parasols; 
handbag frames; traces [harness]; valises; suitcases; 
attaché cases; garment bags for travel; valves of 
leather; backpacks.

כ"ה תמוז תשע"ו - 55431/07/2016



Trade Mark No. 273569 מספר סימן

Application Date 07/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241091 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red (PMS 185) and white.

 Owners

Name: ZZIP AG

Address: Untere Paulistrasse 6b, CH-8834 Schindellegi, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for herpes treatment; 
antiviral 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)

Benelux, 12/08/2014, No. 1294080 בנלוקס, 12/08/2014, מספר 1294080

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 55531/07/2016



Trade Mark No. 273570 מספר סימן

Application Date 20/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241095 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Airbus DS GmbH

Address: Robert-Koch-Str. 1, 82024 Taufkirchen, 
Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transmitters of electronic signals; navigational 
instruments; satellite navigation 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, 28/08/2014, No. 30 2014 058 507.3/09 גרמניה, 28/08/2014, מספר 507.3/09 058 2014 30

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 55631/07/2016



Trade Mark No. 273571 מספר סימן

Application Date 22/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241116 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AESTURA CORPORATION

Address: 100 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea

(REPUBLIC OF KOREA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical implants (plastic surgical filler); 
endoprostheses (biomaterials for tissue repair); 
dermatoplastic instruments (including cosmetics); 
sutures; suture materials; surgical thread; suture 
materials for medical purposes; suture apparatus; 
suture needles; surgical apparatus and instruments; 
traction apparatus for medical purposes; apparatus 
for use in medical analysis; dropping pipettes for 
medical purposes; gloves for medical purposes; 
masks for medical purposes.

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

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

Republic of Korea, 08/08/2014, No. 4020140053664 דרום קוריאה, 08/08/2014, מספר 4020140053664

Class: 10 סוג: 10

כ"ה תמוז תשע"ו - 55731/07/2016



Trade Mark No. 273572 מספר סימן

Application Date 29/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241145 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIAN UPTOP TRADING CO., LTD.

Address: 17-18/F, Zhongfu Plaza,No.92, Dongjie, Gulou, 
Fuzhou, Fujian, People's Republic of China

(China Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

School bags, school satchels; rucksacks, backpacks; 
pocket wallets; shopping bags; handbags; briefcases; 
travelling bags; haversacks; bags for sports.

כ"ה תמוז תשע"ו - 55831/07/2016



Trade Mark No. 273573 מספר סימן

Application Date 15/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241150 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JIANGSU HITEKER CO., LTD.

Address: No. 11 Xin Ke Si Road,Hi-tech Development 
Zone, Pukou District, Nanjing, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software applications, downloadable; set-
top boxes; intercommunication apparatus; network 
communication devices; stored program controlled 
telephone switching systems; wires, electric; 
connections, electric; taximeters; optical fibers [fibres] 
[light conducting filaments]; automatic measuring 
apparatus.

כ"ה תמוז תשע"ו - 55931/07/2016



Trade Mark No. 273574 מספר סימן

Application Date 13/05/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241153 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Cooling fans for vehicles; cooling radiators for 
vehicles; bushes for vehicles, bushes; ignition wires, 
electronic ignitions, starter motors, alternators, glow 
plugs, spark plugs; filters for vehicles, diesel 
particulate filters; exhausts for vehicles; timing belts 
for vehicles; timing belt kits (not including tools); 
tensioner bearings; parts for all the aforesaid goods.

Class: 9 סוג: 9

Thermostats for vehicles, thermostat kits (not 
including tools), switches (electrical) for vehicles; 
ignition batteries, cables or leads; parts for all the 
aforesaid goods.

Class: 11 סוג: 11

Radiator caps.

Class: 12 סוג: 12

Spare parts for vehicles; brakes for vehicles, brake 
discs, brake pads, brake drums, brake shoes, wear 
leads, brake fitting kits (not including tools); cables 
for vehicles, throttle cables, brake cables, clutch 
cables, speedometer cables; clutches for vehicles, 
clutches, friction clutches, clutch operating 
mechanisms, clutch disks, clutch release bearings, 
clutch cover assemblies, clutch lining, clutch feeds, 
clutch covers and clutch plates, clutch driven plates 
and hubs thereof; couplings for vehicles, couplings, 
mechanisms for controlling a coupling, release 
bearings for coupling mechanisms, constant velocity 
joints, constant velocity boots, constant velocity boot 
kits (not including tools); hydraulics for vehicles, 
brake hoses, brake cylinders, clutch hoses, slave 
cylinders; steering mechanisms for vehicles, steering 
gaiters, drag links, tie rods, tie rod ends, king pins, 
stabiliser links; suspension mechanisms for vehicles, 
ball joints, suspension arms, track control arms, 
wishbones; wheel bearings for vehicles, wheel 
bearing kits (not including tools); mountings for 
vehicles, top strut mountings; wipers for vehicles; 
tensioner bearings; parts for all the aforesaid goods.

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

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

United Kingdom, 13/11/2013, No. UK00003030454 UK00003030454 ממלכה מאוחדת, 13/11/2013, מספר

Class: 7 סוג: 7

כ"ה תמוז תשע"ו - 56031/07/2016



 Owners

Name: First Line Ltd

Address: Chalker Way, Banbury, Oxfordshire OX16 4XD, 
United Kingdom

(United Kingdom, England & Wales Limited Company)

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

כ"ה תמוז תשע"ו - 56131/07/2016



Trade Mark No. 273575 מספר סימן

Application Date 27/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241158 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Additional lenses; 3d spectacles; anti-dazzle shades; 
anti-dazzle spectacles; anti-glare glasses; apparatus 
adapted for carrying contact lenses; apparatus for 
image processing; apparatus for indicating 
measurements; apparatus for information processing; 
apparatus for information teleprocessing; apparatus 
for information transmission; apparatus for input of 
data; apparatus for inputting information into a 
computer; apparatus for optical signal transmission; 
apparatus for optical signalization; apparatus for 
processing data relating to images; apparatus for 
reading data on optical apparatus; apparatus for 
scanning the retina for the security identification of 
persons; artificial intelligence apparatus; bespoke 
optical apparatus; bespoke optical instruments; 
blanks for contact lenses; blanks for ophthalmic 
lenses; blanks for use in the manufacture of lenses; 
carrying cases adapted for spectacles; carrying 
cases adapted for sunglasses; carrying cases for 
contact lenses; cases adapted for contact lenses; 
cases adapted for eyeglasses; cases adapted for 
glasses; cases adapted for goggles; cases adapted 
for lenses; cases adapted for optical equipment; 
cases adapted for spectacles; cases adapted for 
sunglasses; computer programs for use in fitting 
spectacles; contact lens cases; contact lens cleaning 
unit; contact lens containers; contact lens holders; 
contact lenses; containers for contact lenses; 
containers for spectacles; cords for eyeglasses; 
cords for spectacles; correcting lenses (optics); 
correction lenses; corrective lenses; corrective lenses 
for eye protection wear for sports; databases 
(electronic publications); eye cups; eye protectors; 
eye refractometers; eyeglass cases; eyeglass chains; 
eyeglass cords; eyeglass frame measuring 
apparatus; eyeglass frames; eyeglass holders; 
eyeglass lenses; eyeglass retaining straps; eyeglass 
shields; eyeglasses; eyeglasses adapted to protect 
the eyes from accident; eyeglasses adapted to 
protect the eyes from injury; eyeglasses having 
double gradient filtering lenses; eyeglasses having 
filtering lenses; eyeglasses having ground lenses; 
eyeglasses having heat tempered lenses; eyeglasses 
having smoked lenses; eyeglasses with partial vision 
occlusion; eyepieces; eyewear; fitted cases for 
contact lenses; fitted cases for hydrophilic soft 
contact lenses; fitted cases for spectacles; fitted 
cases for sun glasses; flexible contact lenses; frames 
for eyeglasses; frames for glasses; frames for lenses; 
frames for protective glasses; frames for spectacles; 

כ"ה תמוז תשע"ו - 56231/07/2016



 Owners

Name: INTEGRATED LENS TECHNOLOGY PTE. LTD.

Address: Blk 50 Ubi Avenue 3, #03-19 Frontier, 
Singapore 408866, Singapore

(Singapore Private Limited Company Incorporated in 
Singapore)

frames for sunglasses; glass ophthalmic lenses; 
glasses adapted to protect the eyes; glasses cases; 
glasses for optical use; glasses frames; holders 
adapted for use with lenses; hydrophilic soft contact 
lenses; lens; lens blanks; lens blanks for eyesight 
correction; lens blanks for use in ophthalmic lenses; 
lens blanks for use in optical lenses; lenses for 
eyeglasses; lenses for glasses; lenses for spectacles; 
lenses for sunglasses; ophthalmic frames; 
ophthalmic glasses; ophthalmic lens centering 
apparatus; ophthalmic lenses; optical lenses; optical 
lenses for use with spectacles; optical lenses for use 
with sunglasses; optical spectacles; plastic lenses; 
prescription eyeglasses; prescription eyewear; 
reading glasses; receptacles for contact lenses; 
spectacle cases; spectacle chains; spectacle frames; 
spectacle frames having elastic hinges; spectacle 
holders; spectacle lenses; spectacle mountings; 
spectacle support bands, chains, cords, and straps; 
spectacles; spectacles (optics); spectacles for sports; 
spectacles used in information science; sun 
spectacles; sun visors (eyewear); sunglass cases; 
sunglasses; sunglasses being optical apparatus; 
sunglasses being optically corrected; sunglasses 
being tinted; testing apparatus for checking optical 
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)

Singapore, 08/04/2014, No. T1405365C T1405365C סינגפור, 08/04/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 56331/07/2016



Trade Mark No. 273578 מספר סימן

Application Date 06/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241205 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HEXA-COVER A/S

Address: Vilhelmsborgvej 5, DK-7700 Thisted, Denmark

(Denmark JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Insulating sheets, tiles, and discs of plastic; floating 
antipollution barriers; floating antipollution barriers 
consisting of sheets, tiles, or discs of plastic for the 
formation of a floating cover to the surface of liquids.

כ"ה תמוז תשע"ו - 56431/07/2016



Trade Mark No. 273580 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241243 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red.

 Owners

Name: Shenzhen Sikeqi Weiye Co., Ltd.

Address: Rm 1109, 1st Floor, Building 1, Meilin Duoli 
Industrial Zone,Meihua Road, Meilin S, Futian District, 
Shenzhen City, 518049 Guangdong, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Make-up removing appliances, namely make-up 
removing appliances, electric.

Class: 26 סוג: 26

Hair curlers, other than hand implements, namely 
hair-curlers, electrically heated.

כ"ה תמוז תשע"ו - 56531/07/2016



Trade Mark No. 273581 מספר סימן

Application Date 14/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241244 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Equipment for measuring, monitoring and control, 
loaded on elements which are part of rail vehicles 
and/or placed on the track, and/or fixed on elements 
comprising the rail infrastructure, enabling continuous 
or predictive maintenance of railway infrastructure 
equipment and components thereof; data 
transmission equipment, data analysis equipment, 
computer equipment, data processing and 
management software, equipment for data display, 
monitoring, control, loaded on elements which are 
part of rail vehicles and/or placed on the track, and/or 
fixed on elements comprising the rail infrastructure, 
enabling continuous or predictive maintenance of 
railway infrastructure equipment and components 
thereof; accelerometers loaded on elements which 
are part of rail vehicles and/or placed on the track, 
and/or fixed on elements comprising the rail 
infrastructure, enabling continuous or predictive 
maintenance of railway infrastructure equipment and 
components thereof; optical equipment, equipment 
for monitoring and control, lasers, monitoring 
cameras, loaded on elements which are part of rail 
vehicles and/or placed on the track, and/or fixed on 
elements comprising the rail infrastructure, enabling 
continuous or predictive maintenance of railway 
infrastructure equipment and components thereof.

Class: 37 סוג: 37

Continuous and predictive maintenance of railway 
transport systems for passengers or freight, 
particularly railway infrastructure equipment and 
components thereof.

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

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

France, 16/05/2014, No. 14 4 091 452 צרפת, 16/05/2014, מספר 452 091 4 14

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

כ"ה תמוז תשע"ו - 56631/07/2016



 Owners

Name: ALSTOM Transport Technologies

Address: 3 avenue André Malraux, F-92300 Levallois-
Perret, France

(France Société par Actions Simplifiée)

כ"ה תמוז תשע"ו - 56731/07/2016



Trade Mark No. 273583 מספר סימן

Application Date 24/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241260 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, 15/12/2014, No. 667783 שוויץ, 15/12/2014, מספר 667783

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 56831/07/2016



Trade Mark No. 273584 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241261 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, 12/12/2014, No. 668273 שוויץ, 12/12/2014, מספר 668273

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 56931/07/2016



Trade Mark No. 273585 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241262 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, 12/12/2014, No. 668271 שוויץ, 12/12/2014, מספר 668271

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 57031/07/2016



Trade Mark No. 273586 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241265 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, 12/12/2014, No. 668270 שוויץ, 12/12/2014, מספר 668270

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 57131/07/2016



Trade Mark No. 273587 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241266 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, 12/12/2014, No. 668269 שוויץ, 12/12/2014, מספר 668269

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 57231/07/2016



Trade Mark No. 273588 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241267 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, 10/12/2014, No. 668268 שוויץ, 10/12/2014, מספר 668268

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 57331/07/2016



Trade Mark No. 273589 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241268 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, 10/12/2014, No. 668267 שוויץ, 10/12/2014, מספר 668267

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 57431/07/2016



Trade Mark No. 273590 מספר סימן

Application Date 09/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241269 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, 10/12/2014, No. 668266 שוויץ, 10/12/2014, מספר 668266

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 57531/07/2016



Trade Mark No. 273591 מספר סימן

Application Date 07/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241273 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, 05/08/2014, No. 662314 שוויץ, 05/08/2014, מספר 662314

Class: 14 סוג: 14

כ"ה תמוז תשע"ו - 57631/07/2016



Trade Mark No. 273592 מספר סימן

Application Date 06/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241274 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, 11/07/2014, No. 661449 שוויץ, 11/07/2014, מספר 661449

Class: 14 סוג: 14

כ"ה תמוז תשע"ו - 57731/07/2016



Trade Mark No. 273594 מספר סימן

Application Date 22/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241346 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mag. Vural Iltar

Address: Schönbrunner Allee 2-6/Top 8, A-2331 
Vösendorf, Austria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.

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)

Austria, 14/07/2014, No. AM 1653/2014 AM 1653/2014 אוסטריה, 14/07/2014, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ה תמוז תשע"ו - 57831/07/2016



Trade Mark No. 273595 מספר סימן

Application Date 08/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241354 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ה תמוז תשע"ו - 57931/07/2016



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; business efficiency expert services; 
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; 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; outdoor advertising; distribution of samples; 
dissemination of advertising matter; direct mail 
advertising; writing of publicity texts; advertising; 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; publicity columns 
preparation; 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.

כ"ה תמוז תשע"ו - 58031/07/2016



Class: 39 סוג: 39

Air transport; motor coach rental; boat rental; garage 
rental; rental of vehicle roof racks; aircraft rental; 
parking place rental; rental of warehouses; booking 
of seats for travel; travel reservation; transport 
reservation; towing; bottling services; water 
distribution; delivery of newspapers; message 
delivery; parcel delivery; delivery of goods; delivery of 
goods by mail order; flower delivery; launching of 
satellites for others; traffic information; transportation 
information; storage information; transportation 
logistics; rescue operations [transport]; arranging of 
cruises; arranging of travel tours; hauling; carting; 
transport and storage of trash; transporting furniture; 
lighterage services; ferry-boat transport; removal 
services; transport of travellers; armored-car 
transport; bus transport; car transport; barge 
transport; boat transport; railway transport; marine 
transport; passenger transport; river transport; 
porterage; refloating of ships; vehicle breakdown 
assistance [towing]; shipbrokerage; transport 
brokerage; freight brokerage [forwarding (Am.)]; car 
rental; railway truck rental; rental of diving bells; 
rental of diving suits; rental of motor racing cars; 
railway coach rental; rental of wheelchairs; rental of 
storage containers; horse rental; rental of freezers; 
refrigerator rental; vehicle rental; stevedoring; 
unloading cargo; electricity distribution; distribution of 
energy; packaging of goods; ice-breaking; piloting; 
water supplying; escorting of travellers; ambulance 
transport; streetcar transport; transport by pipeline; 
wrapping of goods; operating canal locks; car 
parking; chauffeur services; pleasure boat transport; 
courier services [messages or merchandise]; 
transport; salvaging; salvage of ships; underwater 
salvage; taxi transport; franking of mail; freight 
[shipping of goods]; freighting; physical storage of 
electronically-stored data or documents; boat 
storage; storage of goods; storage; sightseeing 
[tourism]; freight forwarding.

Class: 41 סוג: 41

Modelling for artists; academies [education]; rental of 
sports grounds; rental of tennis courts; lending 
libraries; booking of seats for shows; videotaping; 
physical education; discotheque services; animal 
training; dubbing; gambling; publication of books; 
education information; recreation information; 
entertainment information; movie studios; health club 
services [health and fitness training]; night clubs; 
layout services, other than for advertising purposes; 
microfilming; videotape editing; production of radio 
and television programmes; music-halls; production 
of music; game services provided on-line from a 
computer network; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; religious education; 
gymnastic instruction; correspondence courses; 
practical training [demonstration]; organization of 
balls; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; providing recreation facilities; 
arranging and conducting of colloquiums; arranging 
and conducting of congresses; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting 
of concerts; arranging and conducting of workshops 
[training]; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of symposiums; 
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organization of competitions [education or 
entertainment]; arranging of beauty contests; 
operating lotteries; organization of fashion shows for 
entertainment purposes; organization of shows 
[impresario services]; organization of sports 
competitions; vocational guidance [education or 
training advice]; amusement parks; sign language 
interpretation; television entertainment; mobile library 
services; vocational retraining; providing karaoke 
services; providing golf facilities; providing sports 
facilities; providing amusement arcade services; 
cinema presentations; presentation of live 
performances; theatre productions; conducting 
fitness classes; educational examination; timing of 
sports events; videotape film production, other than 
advertising films; film production, other than 
advertising films; rental of audio equipment; rental of 
video cameras; rental of video cassette recorders; 
rental of videotapes; rental of show scenery; rental of 
sound recordings; toy rental; rental of movie 
projectors and accessories; rental of motion pictures; 
games equipment rental; rental of stadium facilities; 
rental of lighting apparatus for theatrical sets or 
television studios; rental of radio and television sets; 
rental of skin diving equipment; rental of sports 
equipment, except vehicles; rental of stage scenery; 
electronic desktop publishing; publication of 
electronic books and journals on-line; publication of 
texts, other than publicity texts; radio entertainment; 
entertainer services; entertainment; writing of texts, 
other than publicity texts; zoological garden services; 
news reporters services; party planning 
[entertainment]; music composition services; 
subtitling; holiday camp services [entertainment]; disc 
jockey services; personal trainer services [fitness 
training]; providing casino facilities [gambling]; 
calligraphy services; club services [entertainment or 
education]; providing museum facilities [presentation, 
exhibitions]; teaching; orchestra services; translation; 
scriptwriting services; ticket agency services 
[entertainment]; coaching [training]; sport camp 
services; recording studio services; language 
interpreter services; nursery schools; photography; 
photographic reporting; circuses; boarding schools; 
production of shows.

כ"ה תמוז תשע"ו - 58231/07/2016



Class: 42 סוג: 42

Water analysis; computer system analysis; 
handwriting analysis [graphology]; chemical analysis; 
architecture; recovery of computer data; industrial 
design; graphic arts design; computer virus 
protection services; technical project studies; oil-field 
surveys; geological surveys; engineering; installation 
of computer software; meteorological information; 
material testing; textile testing; bacteriological 
research; biological research; geological research; 
research in the field of environmental protection; 
cosmetic research; mechanical research; chemical 
research; research and development of new products 
for others; analysis for oil-field exploitation; 
underwater exploration; technical research; 
calibration [measuring]; consultancy in the design 
and development of computer hardware; architectural 
consultation; computer software consultancy; oil-well 
testing; quality control; vehicle roadworthiness 
testing; land surveying; dress designing; updating of 
computer software; monitoring of computer systems 
by remote access; maintenance of computer 
software; authenticating works of art; design of 
interior decor; quality evaluation of standing timber; 
quality evaluation of wool; digitization of documents 
[scanning]; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; urban planning; 
provision of scientific information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting; providing 
search engines for the internet; data conversion of 
computer programs and data [not physical 
conversion]; computer system design; rental of web 
servers; computer rental; rental of computer 
software; geological prospecting; oil prospecting; 
hosting computer sites [web sites]; duplication of 
computer programs; construction drafting; computer 
software design; cloud seeding; consultancy in the 
field of energy-saving; creating and maintaining web 
sites for others; computer programming; chemistry 
services; packaging design; scientific laboratory 
services; styling [industrial design]; physics 
[research]; surveying.

Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
rental of temporary accommodation; rental of 
meeting rooms; tourist homes; hotel reservations; 
boarding house bookings; temporary accommodation 
reservations; hotels; retirement homes; snack-bars; 
cafés; cafeterias; motels; boarding houses; boarding 
for animals; rental of cooking apparatus; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; rental of tents; 
rental of transportable buildings; rental of drinking 
water dispensers; restaurants; self-service 
restaurants; canteens; holiday camp services 
[lodging]; bar services; providing campground 
facilities; food and drink catering; day-nurseries 
[crèches].
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark-red.

 Owners

Name: PEGAS TOURISTIK UK LIMITED

Address: Office suite N° 6, 1st Floor, 2-4 Eastern Road, 
Romford RM1 3PJ, United Kingdom
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Trade Mark No. 273596 מספר סימן

Application Date 15/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241359 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JBS Australia Pty Limited

Address: 1 Lock Way, Riverview QLD 4303, Australia

(Australia Australian Proprietary Company, Limited by 
Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat and meat products including boneless meat, 
chilled bone-in meat, frozen boneless meat, frozen 
bone-in meat.
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Trade Mark No. 273599 מספר סימן

Application Date 12/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241396 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations, namely, essential oils for aromatherapy 
use, non-medicated aromatic bath preparations, 
aromatherapy cosmetic creams, aromatherapy skin 
lotions, aromatherapy underarm deodorants, 
aromatherapy perfumes, aromatherapy lip balms; 
aromatics, namely, aromatic oils, potpourris, attars, 
incense sticks; baby wipes impregnated with 
cosmetic lotions; bath salts; beauty masks; bubble 
bath; breath freshening sprays; cake flavourings 
[essential oils]; cleansing milk for toilet purposes; 
cosmetic creams; cosmetic kits composed of lip 
gloss, eye shadows, eyeliners, mascaras, lipsticks, 
lip liners, lip stains, powder, blush, cleansers, 
palettes; cosmetic preparations for baths; cosmetics 
for animals; cosmetics; cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
decorative transfers for cosmetic purposes; 
dentifrices; deodorants for personal use; detergents 
for household use; eau de Cologne; essential oils; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; face glitter; 
false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments (cosmetics); hair color; hair 
conditioner and hair moistening preparations; hair 
cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair spray; 
hair waving preparations; incense; lip balms; 
lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up 
powder; make-up preparations; make-up removing 
preparations; make-up; mascara; moisturizing 
preparations for the skin; mouth washes, not for 
medical purposes; nail care preparations; nail 
polishes and varnishes and thinners therefor; non-
medicated bath preparations; perfumery; perfumes; 
pomades for cosmetic purposes; potpourris; products 
and preparations for the care and cleansing of hair 
and skin, namely, hair colors, hair conditioners, hair 
gels, hair glues, hair mousses, hair serums, hair 
sprays, hair tonics, hair waxes, hair volumizers, 
pomades, skin cleansing gels, moisturizing creams, 
revitalizing tonics; spray on air fragrancing 
preparations; shaving preparations; shampoos for 
pets; shampoos; skin and face creams and lotions; 
skin moisturizer; soaps; sun block; sun-tanning 
preparations; temporary tattoo sprays and stencils 
therefor sold as a unit (for cosmetic purposes); 
tissues impregnated with cosmetic lotions; toilet 
water; non-medicated toiletries.
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Class: 5 סוג: 5

Absorbent cotton; absorbent wadding; adhesive 
bands for medical purposes; adhesive plaster; 
adhesive tapes for medical purposes; albuminous 
foodstuffs for medical purposes; antiparasitic collars 
for animals; antiseptics; antiseptic cotton; balms for 
medical purposes; bath preparations, medicated; 
bath salts for medical purposes; bandages for 
dressings; belts for sanitary napkins [towels]; 
capsules for medicines; capsules, drugs and 
ointments for cough, cold, flu, pain relief, allergies, 
sinuses, nausea, digestive health, ear care, nose 
care, throat care, sleep and snoring aids, foot care, 
skin ailments, eye care, incontinence, vitamins, 
supplements, homeopathic remedies for said 
illnesses and medical conditions; chewing gum for 
medical purposes; cotton for medical purposes; court 
plaster; cotton wool in the form of sticks for medical 
purposes; diapers made of cellulose; diapers made 
of paper; dietary food supplements; dietary and 
nutritional supplements; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; dietetic foods adapted for 
medical purposes; dietetic foods adapted for infants; 
dietetic substances adapted for medical use; 
disinfectants; disinfectants for hygiene purposes; dog 
lotions; dog washes; eye-wash; first-aid boxes [filled]; 
fly catching adhesives; fly catching paper; fly 
destroying preparations; fly glue; fungicides; 
herbicides; germicides; herb teas for medical 
purposes; hygienic bandages; insect repellents; 
insecticides; lotions for pharmaceutical purposes; 
lotions for veterinary purposes; lozenges for 
pharmaceutical purposes; material for stopping teeth; 
dental wax; medical preparations for slimming 
purposes; medicinal alcohol; medicinal drinks; 
medicinal herbs; medicinal oils; medicinal tea; 
medicine cases [portable] [filled]; medicated 
confectionery; menthol; mineral supplements in 
tablet, powder or capsule form; mothproofing paper; 
mothproofing preparations; mouthwashes for medical 
purposes; mud for baths; napkins for incontinents; 
oxygen baths; pants, absorbent, for incontinents; 
poultices; compresses; protein dietary supplements; 
remedies for foot perspiration; repellents for dogs; 
royal jelly dietary supplements; salts for mineral 
water baths; sanitary napkins; sanitary pants; 
sanitary towels; smelling salts; sunburn ointments; 
sunburn preparations for pharmaceutical purposes; 
syrups for pharmaceutical purposes; sterilising 
preparations; therapeutic preparations for the bath; 
tissues impregnated with pharmaceutical lotions; 
vitamin preparations in the nature of food 
supplements.
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Class: 9 סוג: 9

Application development tool programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand 
held computers, and mobile telephones; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and 
entertainment software in the nature of computer 
games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game 
consoles, both handheld and free standing, and other 
wireless point of sale devices; computer game 
software featuring character recognition, voice 
recognition, touch sensitivity, light sensitivity, gravity 
sensitivity; computer game software for electronic 
computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate 
text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; computer game software; decorative 
magnets; digital media, namely, CDs, DVDs, memory 
cards, and downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and 
animated cartoon characters; digital memory devices, 
namely, blank CDs and DVDs, audio/video discs, 
minidiscs, USB flash drives, flash memory cards; 
downloadable computer game software for playing 
video, computer and on-line games; downloadable 
ring tones, music, videos, and electronic games, via 
the internet and wireless devices; downloadable 
software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing sound and speech; 
downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, 
computer and on-line games; downloadable video 
game software featuring touch and voice control; 
earphones; eyewear cases; eyewear; headphones; 
interactive multimedia computer game software 
programs; mouse pads; software for enabling video 
computer and on-line games to be run on multiple 
platforms; speech recognition software; touch and 
voice driven interactive video game software; virtual 
reality headsets and helmets for use in playing video 
games; walkie-talkies; loudspeakers; handheld 
computers; mobile phones; microphones.

Class: 11 סוג: 11

Air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages 
cooling apparatus; bicycle lights; bicycle reflectors; 
chandeliers; disinfectant dispensers for toilets; 
dispensing units for air fresheners; electric blankets, 
not for medical purposes; electric fans; electric 
kettles; electric lamps; electric lights for Christmas 
trees; electric popcorn poppers; electric toasters; 
electric vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp 
reflectors; lamp shades; lamps; lampshade holders; 
lanterns for lightning; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for 
non-electric pocket warmers, namely, chemically-
activated heating packets for warming hands; 
ornamental fountains; outdoor portable lighting 
products, namely, headlamps; pen lights; reading 
lights; toilet seats; water purifying apparatus; water 
sterilizers.
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Class: 14 סוג: 14

Bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments and parts 
thereof; imitation jewelry; jewelry chains; jewelry; key 
chains as jewelry; lapel pins; ornaments of precious 
metal in the nature of jewelry; pendants; watches; 
necklaces; non-metal and non-leather key chains; 
non-metal key rings.

Class: 16 סוג: 16

Ball pens; bibs of paper; bookmarks; books in the 
field of cartoon characters; boxes of cardboard or 
paper; calendars; chalks; children's books; color 
pencil sets; color pencils, crayons; coloring books; 
comic books; drawing instruments; drawing paper; 
drawing rulers; erasing products, namely, correcting 
tapes, rubber erasers, erasers, erasing fluids, 
namely, ink erasers; fountain pens; gift boxes; glue 
for stationery or household purposes; greeting cards; 
loose-leaf binders; lunch bags of paper; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping 
paper and packaging materials made of paper; 
writing pads; paintings; paper napkins; paper 
staplers; party ornaments of paper; paste for 
stationery or household purposes; pen and pencil 
cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; pens; 
photograph albums; place mats and coasters of 
paper or cardboard; posters; printed publications, 
namely, newspapers and magazines in the fields of 
video games, animated characters, and online 
entertainment; rubber stamps; stationery; stickers; 
table cloths of paper; table linen of paper; writing 
instruments; writing pads, memo pads, writing paper; 
wallpaper stencils.

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags; animal leashes; 
backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; 
handbags; key cases; leather or leather-board boxes; 
luggage tags; luggage; messenger bags; pouches of 
leather; pouches of textile (bags); purses; school 
satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; 
toiletry bags sold empty; toiletry cases sold empty; 
tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets.

Class: 20 סוג: 20

Bamboo blinds; beds; book shelves; boxes of wood 
or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; curtain 
hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain 
tie-backs in the nature of non-textile curtain holders; 
cushions; desks; dressing tables; easy chairs; 
figurines and statuettes made of plaster, plastic, wax 
and wood; fire screens for domestic use; furniture; 
garment covers, namely, garment covers for storage, 
namely, wardrobes; high chairs for babies; mirrors; 
non-metal baskets, namely, baskets for transporting 
goods for commercial purposes, fishing baskets, non-
metal bed fittings; non-metal clothes hooks; 
photograph frames; picture frames; pillows; playpens 
for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; wind chimes; works of 
art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood.
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Class: 21 סוג: 21

Baby bathtubs; basins; baskets for domestic use, not 
of metal; bath brushes; bath products, namely, body 
sponges; beverage glassware; containers for 
beverages; bird cages; bottles, sold empty; bowls; 
buckets; cages for household pets; cake molds; 
candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning cloths; 
coasters, not of paper and other than table linen; 
cocktail shakers; combs; cookie jars; corkscrews; 
crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; 
cutting boards; dental floss; drinking flasks; dust bins; 
egg cups; fly swatters; foam drink holders (household 
utensils); fragrances oil burners (non-electric); gloves 
for household purposes; grooming tools for pets, 
namely, combs and brushes; hairbrushes; heat-
insulated vessels; ice buckets; ice cube molds; 
ironing board covers; jugs; non-electric kettles; lunch 
boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric food blenders for household 
purposes; non-metal piggy banks; ornaments of 
ceramics, china, glass, crystal, earthenware, terra-
cotta, porcelain; paper plates; pastry cutters; fitted 
picnic baskets sold empty; pitchers; portable coolers; 
soap boxes; soap dispensers; soap holders; sponges 
for household purposes; statues of porcelain, terra-
cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, china, 
glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; 
tea pots; toilet brushes; toilet roll holders; 
toothbrushes; toothpick holders; toothpicks; trash 
cans; trays for domestic purposes; troughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works 
of art of porcelain, terra-cotta or glass; picnic 
baskets.

Class: 24 סוג: 24

Banners and flags of textile; bath linen; bed linen; 
bedspreads; bed blankets; cloths, namely, table cloth 
of textile, cotton cloth, woolen cloth, silk cloth, linen 
cloth, gauze cloth; cotton fabrics; covers for 
cushions; curtain tie-backs in the nature of textile 
curtain holders; curtains; fabrics for textile use; 
unfitted furniture coverings of textile; handkerchiefs of 
textile; mattress covers; pillowcases; quilts; textile 
place mats; textile tablecloths; towels; wall hangings 
of textile.
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Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, namely, swimwear, swimsuits, 
sportswear namely sports jerseys, waterproof jackets 
and pants, rain wear, gloves, mittens, belts, 
underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty 
hose, shoes, sports shoes, slippers, sneakers, beach 
shoes, masquerade costumes, bandanas, jackets, 
knitwear, namely knitted jerseys and t-shirts and 
shirts; outerwear namely outdoor winter clothing 
namely, winter boots and jackets and coats and ski 
pants and cardigans and anoraks and wind resistant 
jackets, rain coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, 
skirts, coats, vests, sweaters, ties, scarves, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; bibs, not of 
paper; children's and infant's apparel, namely, sports 
jumpers, one-piece garments, t-shirts, arm and leg 
warmers, trousers, coats, jackets, costumes, gloves 
and mittens, hats, rompers, sleepwear, socks, 
hooded sweatshirts; footwear; headwear; wrist 
bands.

Class: 27 סוג: 27

Bath mats; carpets and rugs; door mats; floor 
coverings; foam mats for use on play area surfaces; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper.
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Class: 28 סוג: 28

Action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; 
balloons; balls for games; bath toys; battery operated 
action toys; board games; sleds; bubble making 
wand and solution sets; card games; Christmas tree 
ornaments and decorations; dolls designed for 
resemble computer game characters; dolls 
responding to signals from other electronic devices; 
plush toys designed for resemble computer game 
characters; plastic toys designed for resemble 
computer game characters; plush toys responding to 
signals from other electronic devices; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, 
play back, and distort or manipulate voices and 
sounds; gambling machines; game controllers for 
computer games; ice skates; infant toys; inflatable 
toys; in-line roller skates; interactive hand-held audio-
visual games with displays not for use with television 
receivers; kite reels; kites; mechanical toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; pinball games; plastic character 
toys; plush toys; protective padding for playing 
sports, namely, skateboarding, in line skating, 
baseball, basketball, BMX bicycle motocross, field 
hockey, football, hockey, inline skating, lacrosse, 
martial arts, motocross, mountain biking, ski, 
snowboard, softball, volleyball; puppets; roller skates; 
rubber character toys; sailboards; sandbox toys; 
skateboards; skating boots with skates attached; 
action skill games; skis; snow boards; squeeze toys; 
stand-alone video output game machines; surf 
boards; swings; tabletop games; talking dolls; talking 
toys; toy masks; toy snow globes; toy vehicles; water 
toys; wind-up toys; stand-alone video game 
machines for use with external display screens or 
monitors; building blocks [toys]; body boards; chess 
games; apparatus for games; electronic toys; 
electronic learning toys; battery operated toys; 
puzzles; plastic toys; electronic remote controlled 
toys.

Class: 29 סוג: 29

Bacon; bouillon; bouillon concentrates; broth; broth 
concentrates; butter; caviar; cheese, chocolate nut 
butter; charcuterie; croquettes; crystallized fruits; 
drinks made from dairy products; edible oils and fats; 
eggs; fruit peel; fish, tinned; fruits, tinned; food 
products made from fish; frosted fruits; frozen fruits; 
fruit chips; jellies, jams, compotes, fruit and vegetable 
spreads; maize oil; margarine; marmalade; meat 
jellies; meat tinned; meat extracts; milk beverages; 
olive oil for food; preserved mushrooms; preserved 
fruits; preserved vegetables; prepared nuts; pates; 
peanut butter; peanuts, processed; peas, preserved; 
potato chips; potato fritters; preparations for making 
bouillon; preparations for making soup; raisins; 
soups; seaweeds (for eating); yoghurt; processed 
seafood; salads; sauerkraut; sausages; sesame oil; 
seafood, tinned; tofu; tomato purée; vegetable 
salads; vegetable soup preparation; vegetables, 
tinned; whipped cream.
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Class: 30 סוג: 30

Almond confectionery; aromatic preparations for 
food; binding agents for ice cream [edible ices]; 
biscuits; bread rolls; buns; cakes; cake powder; 
caramels [candy]; cereal based snack food; cereal 
flakes; coffee; cheese curls [snacks]; chewing gums; 
chocolate; chocolate bars; preparation for making 
beverages [chocolate based]; chocolate beverages 
with milk; chocolate coated nuts; chocolate 
confectionery; chocolate decorations; chocolate 
flavored coatings; chocolate for decorating Christmas 
trees; confectionery made of sugar; chocolate 
truffles; cocoa; cocoa-based beverages; cocoa 
beverages with milk; cocoa powder; cocoa, cocoa 
based beverages and cocoa preparations; coffee-
based beverages; coffee beverages; coffee 
flavourings; confectionery for decorating Christmas 
trees; confectionery ices; cookies; cooking salt; corn 
flakes; corn meal; crackers; curry spices; custard; 
edible ices; edible decorations for cakes; frozen 
yoghurt; fruit jellies candy; fruit sauces; flavourings 
for cakes; gingerbread; honey; herbal teas and 
herbal infusions; herbal preparations (not for medical 
use); ice cream; ice cream drinks; baking-powder; 
ketchup; liquorice; macaroni; marzipan; marzipan 
substitutes; mayonnaise; meat gravies; meat pies; 
meat tenderizers, for household purposes; oatmeal; 
pastry; popcorn; pancakes; pasta; pepper; peppers 
[seasonings]; pizzas; pretzels; puddings; puddings in 
powder form; ravioli; relishes; rice based snack food; 
rice cakes; rusks; salad dressings; sandwiches; 
sherbets [ices]; rice-based, cereal based and wheat-
based snack foods; syrup; spaghetti; spices; soy 
sauce; spreads containing chocolate; sweetmeats 
[candy]; sushi; sugar; tarts; tea based beverages; 
teas; tomato sauce; udon (Japanese style noodles); 
vinegar; condiments; wasabi paste; wheat flour; 
vanilla; waffles.

Class: 32 סוג: 32

Aerated water; aperitifs, non-alcoholic; beers; cider, 
non-alcoholic; cocktails (non-alcoholic); energy 
drinks; essences for making beverages; fruit drinks 
and fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; 
lemonades; milk of almonds (beverage); mineral 
water; non-alcoholic drinks and beverages; non-
alcoholic fruit juice beverages; pastilles for 
effervescing beverages; powders for effervescing 
beverages; smoothies; soda water; soft drinks; 
sorbets (beverages); syrups; fruit juice concentrates; 
table waters; vegetable drinks and vegetable juices; 
waters (beverages); whey beverages.

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling and retailing services relating to the sale 
of party favours, namely, plastic and paper jewelry, 
plastic toys, paper hats, paper and plastic whistles 
and magic sets, festive decorations and ornaments, 
namely, products for decorating rooms, clothing, 
jewelry and paper, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, hair care products, toiletries, 
dentifrices, personal hygiene products, cleaning, 
polishing and abrasive preparations, substances for 
laundry use, manicure tools, nail care preparations, 
nail polish, false nails, dietetic substances, food for 
babies, sanitary preparations, candles, wicks, spills 

כ"ה תמוז תשע"ו - 59331/07/2016



for lighting, greases, lubricants, oils for paints, 
cutlery, crockery, manicure sets, shaving 
instruments, razors, machines and machine tools for 
kitchen or household purposes, namely, 
dishwashers, washing machines, cooker hoods, 
kitchen stoves and mixers, hand-held tools, films, 
cameras, photo discs, video recorders, audio and 
visual products, audio and video tapes, records and 
discs, instruments and apparatus for the recording, 
transmitting and/or reproduction of sounds and/or 
images, televisions, cassette tape players and/or 
recorders, video cassette and/or disc players and/or 
recorders, radios, telephones, wireless phones, 
mobile phones, mobile phone cases, decorations and 
straps for phones, call indicators, calculating 
machines, calculators, electronic and computer 
games, cinematographic films, lights, fans, cooking 
utensils, cake and pastry moulds, toasters, ovens, 
kitchen utensils, namely, juice squeezers, blenders, 
cutters, scales, pans, dishes, cutlery, plates, cups, 
glasses and bowls, utensils and containers for 
serving or storing food and/or beverages, chop sticks, 
cutting instruments, porcelain, chinaware, 
crystalware, enamelware, silverware, glassware, 
terra-cottaware, earthenware, ceramics, hair dryers, 
lamps, lamp shades and parts and fittings therefor, 
baby carriages, balloons, bicycle horns, clocks and 
watches and accessories and parts and fittings 
therefor, jewellery and imitation jewellery, ornaments, 
goods in precious metal or coated therewith, namely, 
jewelry, watches, clocks, sculptures and boxes, 
music boxes, musical instruments, pictures, 
photographs, stationery, paper and cardboard and 
goods made from these materials, namely, 
containers, boxes, bags, posters, towels and 
handkerchiefs, artists materials, paint brushes, 
writing instruments, printed matter, books, 
newspapers, magazines and periodicals, greeting 
and Christmas cards, playing cards, packing and 
packaging materials, picture frames and stands, 
adhesives for stationery or household purposes, 
goods made of leather and/or imitations of leather, 
namely, bags, wallets, clothes, shoes, riding 
equipment and furniture, bags and luggage, purses 
and wallets, umbrellas, walking sticks, furniture, 
mirrors, coat hangers and pegs, boxes and 
containers, name plates, containers, combs, 
sponges, brushes, articles for cleaning purposes, 
spectacles, spectacle frames and sunglasses and 
cases and accessories therefor, textile and textile 
goods, bedding, and table linens and covers, 
napkins, mats, furniture, haberdashery, 
handkerchiefs, articles of clothing, footwear and 
headgear, namely, products from clothing, footwear 
and headgear, namely, swimwear, jackets and 
waterproof jackets, rain wear, belts, underwear, 
nightwear, hats, caps, sun visors, socks, stockings, 
tights, masquerade costumes, jackets, knitwear, 
shirts, men's shirt, outerwear, shorts, dresses, skirts, 
coats, vests, sweaters, ties, scarves, sweatshirts, 
robes, bibs, clothing for children and infants, shoes, 
sports sneakers, slippers, shoes for the beach, 
covers and cuffs and buttons, badges, ribbons and 
braid, lace and embroidery, hair pins and ornaments, 
braces, shoe ornaments, hat ornaments, zipper and 
zipper fasteners, carpets, rugs and mats, toys, 
games and playthings, dolls, figurines, sporting 
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articles, namely, sports shoes, sports drinks, sports 
apparel, sports goggles, sports equipment (toys), 
sport caps and hats, sports helmets, rings for sports, 
rackets, ski equipment, weights, hiking gear, 
bicycles, cycling equipment, snowboarding, surfs, 
sails, wind surfs, balls, swimming equipment, diving 
equipment, equipment for martial arts, cricket 
equipment, riding equipment and golf equipment, 
decorations for Christmas trees, food and beverages, 
confectionery, floral products, matches, cigars, 
cigarettes and smokers' articles; advertising; 
marketing; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; publication of publicity texts; 
sales promotion (for others); advertising agencies; 
business management of performing artists; import-
export agencies; compilation of information into 
computer databases; direct mail advertising; 
business management of hotels; marketing services; 
outdoor advertising; personnel recruitment; publicity 
agencies; radio advertising; television advertising; 
on-line advertising on a computer network; 
procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses); rental of 
advertising time on communication media; office 
machines and equipment rental; rental of vending 
machines; television commercials; rental of 
advertising space.
Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; cable television broadcasting; 
cellular telephone communication; communications 
by fiber optic networks; communications by 
telegrams; communications by telephone; computer 
aided transmission of messages and images; 
electronic mail; facsimile transmission; radio 
broadcasting; sending of telegrams; telegraph 
services; telephone services; television broadcasting; 
wire service; paging services; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing user access to a global 
computer network; telecommunications routing and 
junction services; electronic bulletin board services; 
teleconferencing services; music broadcasting; 
terrestrial, cable or satellite broadcasting of radio, 
television, teletext or of data; computer aided 
transmission of messages, data and images; 
services relating to communications by computer 
terminals; news agency services; information and 
advisory services in the field of telecommunications; 
broadcasting, transmission and dissemination of 
programs, films, images, music, games, excerpts and 
text via all forms of technology to television sets, 
personal computers and recorders, wireless 
receptors, telephones and mobile phones, public 
screens and any other device or facility capable of 
receiving such content; communication by consumer 
video game apparatus; providing information on 
communication by consumer video game apparatus; 
communication by arcade video game machines; 
providing information on communication by arcade 
video game machines; communication by handheld 
game apparatus; providing information on 
communication by handheld game apparatus; 
message sending.

Class: 41 סוג: 41
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Amusement park and theme park services; animation 
film and video production services; distribution of 
radio programs for others; distribution of television 
programs for others; entertainment in the nature of 
competitions in the field of computer and video 
games; entertainment in the nature of live stage 
performances featuring animated characters; 
entertainment in the nature of theater productions; 
entertainment services, namely production of 
entertainment television shows and interactive 
television programs for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; 
entertainment services, namely providing online 
computer games and online video games that are 
accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment 
services, namely the provision of continuing 
entertainment and news programs featuring 
entertainment information delivered by 
communication and computer networks; 
entertainment services, namely, live, televised and 
movie appearances by a professional entertainer; 
entertainment services, namely, providing non-
downloadable musical performances, musical videos, 
related film clips, photographs and other multimedia 
entertainment materials featuring animated cartoon 
characters via a web site; entertainment services, 
namely providing information in the field of music, 
video games, and animated cartoon characters via a 
web site; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games; entertainment services, 
namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; 
entertainment, namely, a continuing entertainment 
animated cartoon show broadcasted over global and 
local area computer networks; multimedia publishing 
of books, magazines, journals, software, games, 
music, and electronic publications; on-line gaming 
services; arranging or organizing of online multiplayer 
video game tournaments; production and provision of 
entertainment and news via communication and 
computer networks, namely, production and 
distribution of entertainment and news television 
programs for other, multimedia production services; 
production of audio, video, and multimedia 
recordings; production of radio and television 
programs; production of sound recordings; 
production, and distribution of motion pictures and 
rental of motion picture films; providing non-
downloadable audio and video files in the field of 
entertainment relating to interactive computer game 
software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; game 
services provided online from a mobile phone 
network; providing news and information in the field 
of entertainment regarding interactive computer 
game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games, via electronic, 
wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about 
animated cartoon characters made within computer 
games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, 
wireless and computer networks; rental of sound 
recordings; video production services; video film 
production; video recording services.
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Class: 42 סוג: 42

Computer graphics design services, namely, creation 
of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; 
computer programming; computer software 
consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of 
computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, 
consultancy on and designing of touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile 
devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; 
providing computer software that may be 
downloaded from a global computer network; 
configuring, maintenance and servicing of computer 
software; updating and maintenance of computer 
software, including touch and voice driven computer 
software for electronic digital mobile devices.

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

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

European Union, 13/03/2014, No. 012692968 האיחוד האירופי, 13/03/2014, מספר 012692968

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 27 סוג: 27

Class: 28 סוג: 28

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32
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 Owners

Name: Outfit7 Limited

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

(United Kingdom Private Limited Company)

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

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 273600 מספר סימן

Application Date 12/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241422 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue (Pantone 287).

 Owners

Name: CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, 
S.A.

Address: Avenida Dom Mendo, n° 831, P-4474-009 
MAIA, Portugal

(Portugal Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; varnishes; enamels; lacquers; siccatives.

Class: 17 סוג: 17

Insulators; insulating materials; substances for 
insulating buildings against moisture; insulating 
paints; insulating varnish; insulating oils; 
weatherstripping joints.

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

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

Portugal, 08/08/2014, No. 534302 פורטוגל, 08/08/2014, מספר 534302

Class: 2 סוג: 2

Class: 17 סוג: 17

כ"ה תמוז תשע"ו - 59931/07/2016



Trade Mark No. 273601 מספר סימן

Application Date 05/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241433 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Strickmoden Bruno Barthel GmbH & Co. KG

Address: Clemens-Winkler-Strasse 6a, 09116 Chemnitz, 
Germany

(GERMANY GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Cuddle clothes of textile material, especially for 
babies.

Class: 25 סוג: 25

Clothes; socks; tights; gloves; bandanas; rainwear; 
headgear; shoes; cuddle clothes (bandanas).

Class: 28 סוג: 28

Soft toys; cuddle clothes [toys].

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/06/2014, No. 302014049076.5/25 גרמניה, 05/06/2014, מספר 302014049076.5/25

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

כ"ה תמוז תשע"ו - 60031/07/2016



Trade Mark No. 273602 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241462 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tribute Portfolio IP, LLC

Address: One StarPoint, Stamford CT 06902, U.S.A.

(Delaware, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Temporary accommodation services; hotel services 
and resort 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., 19/02/2015, No. 86539350 ארה"ב, 19/02/2015, מספר 86539350

Class: 43 סוג: 43

כ"ה תמוז תשע"ו - 60131/07/2016



Trade Mark No. 273603 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241464 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nectar Sunglasses

Address: 2517 West Main Street, Apartment 1, Nectar 
Sunglasses, Richmond VA 23220, U.S.A.

(Georgia, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses.

כ"ה תמוז תשע"ו - 60231/07/2016



Trade Mark No. 273604 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241466 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tribute Portfolio IP, LLC

Address: One StarPoint, Stamford CT 06902, U.S.A.

(Delaware, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Temporary accommodation services; hotel and resort 
services.

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

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

U.S.A., 18/02/2015, No. 86538149 ארה"ב, 18/02/2015, מספר 86538149

Class: 43 סוג: 43

כ"ה תמוז תשע"ו - 60331/07/2016



Trade Mark No. 273605 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241478 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

(Germany KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry and science, namely 
culture media, other than for pharmaceutical, medical 
or veterinary use.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
culture media for microbiological cultures.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/12/2014, No. 30 2014 075 508.4/05 גרמניה, 18/12/2014, מספר 508.4/05 075 2014 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 60431/07/2016



Trade Mark No. 273606 מספר סימן

Application Date 12/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241479 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

(Germany KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry and science, namely 
culture media, other than for pharmaceutical, medical 
or veterinary use.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
culture media for microbiological cultures.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/12/2014, No. 30 2014 075 507.6/05 גרמניה, 18/12/2014, מספר 507.6/05 075 2014 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 60531/07/2016



Trade Mark No. 273609 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241486 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Skullcandy, Inc.

Address: 1441 W. Ute Blvd., Suite 250, Park City UT 
84098, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Earphones and headphones.

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

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

U.S.A., 17/09/2014, No. 86397921 ארה"ב, 17/09/2014, מספר 86397921

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 60631/07/2016



Trade Mark No. 273610 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241495 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Varsity Spirit LLC

Address: Suite 300, 6745 Lenox Center Court, Memphis, 
TN 38115, U.S.A.

(Tennessee, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Conducting cheerleading and dance competitions, 
camps and events.

כ"ה תמוז תשע"ו - 60731/07/2016



Trade Mark No. 273611 מספר סימן

Application Date 11/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241507 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark means "winner man", no geographic 
names and no special meaning in the goods.

 Owners

Name: Shenzhen My Legend Garment Co., LTD

Address: Room 372, Building 1, Xiangnan Ruifeng 
Garden, Guimiao North,Nanshan Dis, Shenzhen City, 
518000 Guangdong Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; underpants; layettes; bathing trunks; 
raincoat; shoes; caps; hosiery; gloves; neckties.

כ"ה תמוז תשע"ו - 60831/07/2016



Trade Mark No. 273614 מספר סימן

Application Date 27/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241552 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective cases, carrying cases, casings, covers, 
and waterproof cases and covers specially adapted 
for mobile electronic devices, namely cell phones, 
smartphones, portable media players, electronic 
tablets, electronic book readers, and laptop 
computers; holsters and folios specially adapted for 
holding or carrying mobile electronic devices, namely 
for cell phones, smartphones, portable media 
players, electronic tablets, electronic book readers, 
and laptop computers; accessories specifically 
adapted for mobile electronic devices, namely, belt 
clips, shoulder straps, hand straps, backpacks, arm 
bands, mounting devices, bar mounts, table mounts, 
desk stands, charging station docks, wall mounting 
units; headphones, component parts for headphones, 
namely, headbands, ear cups, earphones, 
headphone adaptors, and ear buds; polyurethane 
and glass films for covering and protecting surfaces 
of mobile electronic devices and display screen 
protectors for providing protection, shade, and 
privacy specially adapted to mobile electronic 
devices, namely cell phones, smartphones, portable 
media players, electronic tablets, electronic book 
readers, and laptop computers; battery management 
systems consisting of rechargeable batteries and 
operating firmware in cases that house and 
electrically connect to mobile electronic devices; 
battery management systems consisting of batteries, 
firmware, and computer hardware for use in 
managing, monitoring, and extending battery lives of 
mobile electronic devices, namely cell phones, 
smartphones, portable media players, electronic 
tablets, electronic book readers, and laptop 
computers all housed in protective cases that 
connect to the aforementioned electronic devices; 
universal battery packs that electronically connect to 
electronic devices, namely, cell phones, 
smartphones, portable media players, electronic 
tablets, electronic book readers, and laptop 
computers.

כ"ה תמוז תשע"ו - 60931/07/2016



Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring protective 
cases, carrying cases, casings, covers, and 
waterproof cases and covers specially adapted for 
mobile electronic devices, namely cell phones, 
smartphones, portable media players, electronic 
tablets, electronic book readers, and laptop 
computers, holsters and folios specially adapted for 
holding or carrying mobile electronic devices, namely 
for cell phones, smartphones, portable media 
players, electronic tablets, electronic book readers, 
and laptop computers, accessories specifically 
adapted for mobile electronic devices, namely, belt 
clips, shoulder straps, hand straps, backpacks, arm 
bands, mounting devices, bar mounts, table mounts, 
desk stands, charging station docks, wall mounting 
units, headphones, component parts for headphones, 
namely, headbands, ear cups, earphones, 
headphone adaptors, and ear buds, polyurethane 
and glass films for covering and protecting surfaces 
of mobile electronic devices and display screen 
protectors for providing protection, shade, and 
privacy specially adapted to mobile electronic 
devices, namely cell phones, smartphones, portable 
media players, electronic tablets, electronic book 
readers, and laptop computers, battery management 
systems consisting of rechargeable batteries and 
operating firmware in cases that house and 
electrically connect to mobile electronic devices, 
battery management systems consisting of batteries, 
firmware, and computer hardware for use in 
managing, monitoring, and extending battery lives of 
mobile electronic devices, namely cell phones, 
smartphones, portable media players, electronic 
tablets, electronic book readers, and laptop 
computers all housed in protective cases that 
connect to the aforementioned electronic devices, 
universal battery packs that electronically connect to 
electronic devices, namely, cell phones, 
smartphones, portable media players, electronic 
tablets, electronic book readers, and laptop 
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)

U.S.A., 20/10/2014, No. 86428595 ארה"ב, 20/10/2014, מספר 86428595

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

כ"ה תמוז תשע"ו - 61031/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark consists of an otter in a diving position with 
its head facing forward and its tail curled under it's 
body.

 Owners

Name: Otter Products, LLC

Address: 209 S. Meldrum Street, Fort Collins CO 80521, 
U.S.A.

(Colorado, United States Ltd Liability Company)

כ"ה תמוז תשע"ו - 61131/07/2016



Trade Mark No. 273616 מספר סימן

Application Date 23/06/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241566 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: American Society for Testing and Materials

Address: 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken PA 
194282959, U.S.A.

(Pennsylvania, United States Non-profit Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing information in the fields of methods of 
testing and specifications and standards in the 
engineering, industrial and allied fields provided by 
means of an Internet website portal.

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

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

U.S.A., 29/12/2013, No. 86153789 ארה"ב, 29/12/2013, מספר 86153789

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 61231/07/2016



Trade Mark No. 273618 מספר סימן

Application Date 12/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241635 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dan Foam, ApS

Address: Holmelund 43, DK-5660 Aarup, Denmark

(Denmark CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management and consultation services for 
the manufacture, marketing, distribution and sale of 
bedding and seating products, namely mattresses 
and cushions.

Class: 36 סוג: 36

Financial services namely, providing investment, 
research and advisory 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., 13/05/2014, No. 86279362 ארה"ב, 13/05/2014, מספר 86279362

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

כ"ה תמוז תשע"ו - 61331/07/2016



Trade Mark No. 273620 מספר סימן

Application Date 11/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241640 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of design of a tilted bell.

 Owners

Name: Taco Bell Corp.

Address: 1 Glen Bell Way, Irvine CA 92618, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurants, snack bars, cafes, canteens and fast-
food outlets; preparing and serving food and drink for 
consumption on or off premises; catering services; 
restaurant services, namely dine-in, and carryout 
services.

כ"ה תמוז תשע"ו - 61431/07/2016



Trade Mark No. 273623 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241666 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOLY MEDIA COMMUNICATIONS 
(SHENZHEN) CO., LTD

Address: 2/F, Shanshui Building A, B, Yungu Innovation 
Industrial Park,No. 1183 Liuxian, Taoyuan Jiedao, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video telephones; portable telephones; camcorders; 
objectives [lenses] [optics]; cameras [photography]; 
integrated circuits; electronic chips.

כ"ה תמוז תשע"ו - 61531/07/2016



Trade Mark No. 273624 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241667 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOLY MEDIA COMMUNICATIONS 
(SHENZHEN) CO., LTD

Address: 2/F, Shanshui Building A, B, Yungu Innovation 
Industrial Park,No. 1183 Liuxian, Taoyuan Jiedao, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries, electric; accumulators, electric; chargers 
for electric batteries; surveying apparatus and 
instruments; materials for electricity mains [wires, 
cables]; theft prevention installations, electric; 
integrated circuits; converters, electric; connectors 
[electricity]; monitoring apparatus, electric.

כ"ה תמוז תשע"ו - 61631/07/2016



Trade Mark No. 273625 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241668 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOLY MEDIA COMMUNICATIONS 
(SHENZHEN) CO., LTD

Address: 2/F, Shanshui Building A, B, Yungu Innovation 
Industrial Park,No. 1183 Liuxian, Taoyuan Jiedao, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Navigational instruments; radios; telephone 
apparatus; video telephones; portable telephones; 
portable media players; cameras [photography]; 
monitoring apparatus, electric; camcorders; 
intercommunication apparatus.

כ"ה תמוז תשע"ו - 61731/07/2016



Trade Mark No. 273628 מספר סימן

Application Date 08/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241674 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics; plastics in the form of granules 
and chemical additives for processing of plastics, 
included in this class.

Class: 7 סוג: 7

Laser-based welding and soldering equipment and 
apparatus; laser-welding apparatus and machines; 
laser-beam processing apparatus for surface 
hardening, coating, sintering, cutting, engraving, 
welding, soldering and heat treatment of workpieces 
and installations consisting predominantly thereof; 
machines and mechanically operated apparatus for 
processing electric circuit carriers, namely stencils 
and masks, including being electronically controlled; 
machines and mechanical equipment for milling and 
drilling electric circuit boards, including electronically 
controlled equipment; machines and mechanically 
operated apparatus for conducting soldering 
operations; machines and mechanically operated 
apparatus for making electric contact with circuit 
carriers and components, including being 
electronically controlled; machines and mechanically 
operated apparatus for laser or mechanical 
processing of various substrates and substrate 
materials and electronic circuit boards, including 
being electronically controlled; machines and 
mechanical equipment for micro processing; 
mechanical tools for the aforesaid machines and 
equipment; parts for the aforesaid apparatus and 
equipment, included in this class; laser-beam plastic 
welding apparatus and installations; laser-beam 
micro-soldering apparatus and installations; laser-
beam micro-welding apparatus and installations.

Class: 8 סוג: 8

Hand tools for machines and mechanically operated 
apparatus.

כ"ה תמוז תשע"ו - 61831/07/2016



Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment for laser-beam 
processing apparatus and installations; process 
diagnostics apparatus, not for medical use, for laser-
beam processing apparatus and installations; 
electrical circuit boards; electronic components, 
included in this class; lasers, not for medical 
purposes; laser equipment for micro processing and 
parts for this equipment; laser-beam processing 
apparatus and installations; machine-readable data 
carriers with programs for controlling the aforesaid 
machines and mechanically operated apparatus in 
class 7; computer programs for control technology, 
regulating technology and with programs for 
controlling the aforesaid machines and installations in 
class 7, and the aforesaid machine-readable data 
carriers provided with laser apparatus.

Class: 40 סוג: 40

Laser scribing services; laser structuring; soldering; 
machining of materials using laser technology; 
treatment of materials, namely welding by means of 
laser beams; welding; laser structuring of electronic 
and electric components, circuit boards, materials 
and circuit carriers; processing of plastics.

Class: 42 סוג: 42

Preparation of data processing programmes; 
research in the field of laser welding technology; 
technical consultancy, design and development in the 
field of laser technology; technological investigations 
in the field of material processing using laser 
technology and mechanical processing equipment, 
for others.

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

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

European Union, 08/07/2014, No. 013063862 האיחוד האירופי, 08/07/2014, מספר 013063862

Class: 1 סוג: 1

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 61931/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and black.

 Owners

Name: LPKF Laser & Electronics AG

Address: Osteriede 7, 30827 Garbsen, Germany

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

כ"ה תמוז תשע"ו - 62031/07/2016



Trade Mark No. 273629 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241695 מספר סימן בינלאומי

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. TO2014C002071 TO2014C002071 איטליה, 02/07/2014, מספר

Class: 35 סוג: 35

כ"ה תמוז תשע"ו - 62131/07/2016



 Owners

Name: UniEuro S.r.l.

Address: Via Schiaparelli, 31, I-47121 Forlì, Italy

(Italy Limited Liability Company)

כ"ה תמוז תשע"ו - 62231/07/2016



Trade Mark No. 273632 מספר סימן

Application Date 20/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241725 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Red, white, light blue, dark blue and grey.

 Owners

Name: RATIONAL AG

Address: Iglinger Straße 62, 86899 Landsberg/Lech, 
Germany

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for cooking and/or steam generating for 
the treatment and preparation of food in commercial 
kitchens; accessories and parts of the aforesaid 
goods (as far as included in this class).

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

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

Germany, 29/07/2014, No. 30 2014 054 147.5/11 גרמניה, 29/07/2014, מספר 147.5/11 054 2014 30

Class: 11 סוג: 11

כ"ה תמוז תשע"ו - 62331/07/2016



Trade Mark No. 273635 מספר סימן

Application Date 10/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241740 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WINKLER SRL

Address: Via Curtatone, 6, I-20122 MILANO (MI), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in construction, with the 
exclusion of products destined for the automobile and 
naval industries.

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

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

Italy, 18/11/2014, No. MI2014C010586 MI2014C010586 איטליה, 18/11/2014, מספר

Class: 1 סוג: 1

כ"ה תמוז תשע"ו - 62431/07/2016



Trade Mark No. 273637 מספר סימן

Application Date 22/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0614141 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Julius Bär Gruppe AG

Address: Bahnhofstrasse 36, CH-8001 Zürich, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financing services, including investment advice, 
financial management and transactions relating to 
securities, deposit of valuables in safes; insurance 
underwriting; real estate transactions.

כ"ה תמוז תשע"ו - 62531/07/2016



Trade Mark No. 273639 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0653967 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

(Denmark Danish corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Double-J ureteral stent.

כ"ה תמוז תשע"ו - 62631/07/2016



Trade Mark No. 273641 מספר סימן

Application Date 08/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0812944 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "MAKFA"

Address: pos. Roshchino, Sosnovsky raion, RU-456513 
Chelyabinskaya obl., Russian Federation

(RU Open Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cereal preparations; groats for human food; 
macaroni, farinaceous food pastes; flour for food; 
bread; bread-roll products.

כ"ה תמוז תשע"ו - 62731/07/2016



Trade Mark No. 273642 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0833802 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters,,777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, U.S.A.

(United States of America, New York Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; powders, creams 
and lotions, all for the face, hands and body; nail 
polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower 
and bath preparations; preparations for the hair; 
preparations for cleaning the teeth; shaving and 
aftershave preparations; perfumes, toilet waters, eau 
de colognes; deodorants and antiperspirants for 
personal use; toilet articles; essential oils; all the 
aforesaid being alone, in combination and/or in gift 
sets comprised of some or all of these items.

כ"ה תמוז תשע"ו - 62831/07/2016



Trade Mark No. 273650 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1154473 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Yellow.

 Owners

Name: Fluke Corporation

Address: 6920 Seaway Blvd., Everett WA 98203, U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic test and measuring instruments and 
devices and electronic test tools, namely, local area 
network electronic meters; electronic cable mapping 
units; digital troubleshooting systems comprised of 
computer hardware and software used to diagnose 
and analyze electronic devices and computer 
hardware; electronic meters for testing automotive 
electrical systems; current measuring clamps; cable 
testers; oscilloscopes; calibration instruments; data 
acquisition tools; digital multimeters; document 
process calibrators; cable identification modules for 
use with cable testers; protective holsters for 
electronic meters; computer software and hardware 
for use in testing and isolating faults in digital 
circuitry, and parts thereof and accessories therefor, 
namely, adapters, connectors, cables, test leads, 
rack mounts, voltmeter probes, oscilloscope probes, 
clips, cases and battery packs.

כ"ה תמוז תשע"ו - 62931/07/2016



Trade Mark No. 273651 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1163386 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Honey-Can-Do International, LLC

Address: 5300 St. Charles Road, Berkeley IL 60163, 
U.S.A.

(Illinois, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Closet accessories, namely, clothes hangers, coat 
hangers, coat racks, storage racks, tie racks, sweater 
storage racks, shoe racks, shoe cabinets, self-
contained modular and non-modular plastic storage 
units consisting of storage shelves and drawers, 
plastic storage crates, laundry hampers, plastic 
drawer self-lining material and stackable storage 
shelves and racks.

Class: 22 סוג: 22

Laundry accessories, namely, laundry bags and 
laundry wash bags.

כ"ה תמוז תשע"ו - 63031/07/2016



Trade Mark No. 273653 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1190286 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KIWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

Address: 33, Minamitanabe-cho, Wakayama-shi, 
Wakayama 640-8254, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Retroreflective films and sheetings of plastics; plastic 
films for lamination; fluorescent plastic films; plastic 
film other than for wrapping; plastic semi-worked 
products in the form of sheeting and film; plastic 
semi-worked products; plastic sheeting for 
agricultural purposes; electrical insulating paints; 
electrical insulating materials; chemical fiber [not for 
textile use]; chemical fiber yarn and thread [not for 
textile use].

כ"ה תמוז תשע"ו - 63131/07/2016



Trade Mark No. 273655 מספר סימן

Application Date 09/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1211203 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "TEDORA" in 
standard character.

 Owners

Name: CIP ITALY S.R.L.

Address: Piazza Cesare Battisti, 10, I-51016 
MONTECATINI TERME (PT), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and alloys thereof, jewellery, 
imitation jewellery, precious stones and their 
imitations, semi-precious stones, rings (jewellery), 
bracelets, beads for making jewellery, charms for 
bracelets and necklaces, earrings, pendants, 
necklaces, anklets (jewellery), jewellery brooches, 
medals and medallions, clocks, chronometers, 
watches, straps for watches, watch chains, jewellery 
pins, jewellery cases, figures of precious metal, 
jewellery ornaments.

כ"ה תמוז תשע"ו - 63231/07/2016



JETINTELLIGENCE

Trade Mark No. 273658 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Toner, toner cartridges; all included in class 2. טונר, מחסניות לטונר; הנכללים כולם בסוג 2.                 

כ"ה תמוז תשע"ו - 63331/07/2016



BLACK NIGHT

Trade Mark No. 273659 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; shampoo and conditioner; hair styling 
products; dentifrices; non-medicated mouthwashes; 
deodorants; anti-perspirants for personal use; non-
medicated toilet preparations; all included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה; מי קולון, מי 
טואלט, תרסיסי בושם לגוף; שמנים, קרמים ותחליבים לעור; 
קצף גילוח, ג'ל גילוח, תרחיץ לפני גילוח ולאחר גילוח; אבקת 
טלק; תכשירים לאמבט ולמקלחת; קרמים לשיער; שמפו 

ומרכך; מוצרי עיצוב שיער; משחות שיניים; מי-פה לא רפואיים; 
דאודורנטים; תכשירים מונעי הזעה לשימוש אישי; תכשירי 

טואלט לא רפואיים; הנכללים כולם בסוג 3.                           
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ה תמוז תשע"ו - 63431/07/2016



Trade Mark No. 273660 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED 

Address: Lampousas 1,, P.C. 1095, Nicosia,, Cyprus

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Low alcoholic beverages and cocktails. משקאות וקוקטיילים מופחתי אלכוהול.           

כ"ה תמוז תשע"ו - 63531/07/2016



Trade Mark No. 273664 מספר סימן

Application Date 05/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: THAI  UNION  MANUFACTURING  COMPANY  
LIMITED

Address: 979/13-16 M. Floor, S.M. Tower, Phaholyothin 
Rd, Samsennai, Phayathai, Bangkok, 10400, Thailand

THAI  UNION  MANUFACTURING  COMPANY  LIMITED

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Seeds; packaged tuna (pet food); packaged sea 
foods (pet food); packaged sardines (pet food); 
packaged mackerel (pet food); packaged poultry (pet 
food); packaged all meats (pet food); frozen all meats 
(pet food); frozen seafood (pet food), animal 
foodstuff; All Included in Class 31.                               
                        

זרעים; טונה ארוזה (מזון לחיות מחמד); פירות ים ארוזים (מזון 
לחיות מחמד); סרדינים ארוזים (מזון לחיות מחמד); דגי מקרל 
ארוזים (מזון לחיות מחמד); עופות ארוזים (מזון לחיות מחמד); 
בשרים ארוזים (מזון לחיות מחמד); בשרים קפואים (מזון לחיות 

מחמד); פירות ים קפואים (מזון לחיות מחמד), מזון לבעלי 
חיים; הכלולים כולם בסוג 31.

כ"ה תמוז תשע"ו - 63631/07/2016



Trade Mark No. 273665 מספר סימן

Application Date 05/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Edea Applied Management Consulting Ltd שם: אידאה ייעוץ ניהולי יישומי בע"מ

Address: Hamelacha 4, Lod, Israel כתובת : המלאכה 4, לוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Slyomovics-IP

Address: P.O.B. 8601, Tel Aviv- Yaffo, 6108601, Israel

שם: משרד שלומוביץ - IP, עורכי דין

כתובת : ת.ד. 8601, תל אביב-יפו, 6108601, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Creation, development and design of computer 
programs and software, particularly for Enterprise ,  
Resource Planning,  financial mangment and 
coelction, cashier and payment systems, inventory, 
raw materials, customenrs and suplliers, personel, 
projects, budgets  managment systems and office 
managment tasks ; all included in class 42

יצירה, פיתוח, עיצוב והטמעה של תוכניות מחשב ותוכנה, 
במיוחד בתחומים של תכנון משאבי ארגון, ניהול כספיo וגביה, 
מערכות קופה ותשלומים, מערכות ניהול מלאי, חומרי גלם, 
לקוחות וספקים וניהול משאבי אנוש, פרויקטים, תקציבים 

ומשימות ניהול משרד; הנכללים כולם בסוג 42                       
                                                                                    

                                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 63731/07/2016



Trade Mark No. 273666 מספר סימן

Application Date 05/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Edea Applied Management Consulting Ltd שם: אידאה ייעוץ ניהולי יישומי בע"מ

Address: Hamelacha 4, Lod, Israel כתובת : המלאכה 4, לוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Slyomovics-IP

Address: P.O.B. 8601, Tel Aviv- Yaffo, 6108601, Israel

שם: משרד שלומוביץ - IP, עורכי דין

כתובת : ת.ד. 8601, תל אביב-יפו, 6108601, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Creation, development and design of computer 
programs and software, particularly for Enterprise ,  
Resource Planning,  financial mangment and 
coelction, cashier and payment systems, inventory, 
raw materials, customenrs and suplliers, personel, 
projects, budgets  managment systems and office 
managment tasks ; all included in class 42

יצירה, פיתוח, עיצוב והטמעה של תוכניות מחשב ותוכנה, 
במיוחד בתחומים של תכנון משאבי ארגון, ניהול כספיo וגביה, 
מערכות קופה ותשלומים, מערכות ניהול מלאי, חומרי גלם, 
לקוחות וספקים וניהול משאבי אנוש, פרויקטים, תקציבים 

ומשימות ניהול משרד; הנכללים כולם בסוג 42                       
                                                                                    

                                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 63831/07/2016



GLAUPROST

Trade Mark No. 273682 מספר סימן

Application Date 08/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely 
miotics, mydriatics and antiglaucoma
drugs; all included in class 5.
               

תכשירי רוקחות לשימוש בני אדם, דהיינו תכשירים לכיווץ 
האישונים, תכשירים להרחבת האישונים ותרופות נגד 

גלאוקומה; הנכללים כולם בסוג 5.

כ"ה תמוז תשע"ו - 63931/07/2016



REXONA POWDER DRY 

Trade Mark No. 273683 מספר סימן

Application Date 08/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for 
personal use; non-medicated toilet preparations; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, מוצרי קוסמטיקה; מי קולון, או 
דה טואלט, תרסיסי גוף מבושמים; שמנים, קרמים ותחליבים 
לעור; קצף גילוח, ג'ל גילוח, לפני גילוח ולאחר גילוח; אבקת 
טלק; תכשירים לאמבטיה ולמקלחת; קרמים לשיער; תכשיר 
לניקוי שיניים; מי פה לא תרופתיים; דאודורנטים; דאודורנטים 
לשימוש אישי; תכשירי רחצה שאינם תרופתיים; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                                           
                                                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 64031/07/2016



REXONA COTTON DRY 

Trade Mark No. 273684 מספר סימן

Application Date 08/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for 
personal use; non-medicated toilet preparations; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, מוצרי קוסמטיקה; מי קולון, או 
דה טואלט, תרסיסי גוף מבושמים; שמנים, קרמים ותחליבים 
לעור; קצף גילוח, ג'ל גילוח, לפני גילוח ולאחר גילוח; אבקת 
טלק; תכשירים לאמבטיה ולמקלחת; קרמים לשיער; תכשיר 
לניקוי שיניים; מי פה לא תרופתיים; דאודורנטים; דאודורנטים 
לשימוש אישי; תכשירי רחצה שאינם תרופתיים; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                                           
                                                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 64131/07/2016



Trade Mark No. 273692 מספר סימן

Application Date 08/04/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים לבן, שחור וצהוב הנראים בסימן.

 Owners

Name: AUTSORCING BELI 18 C.A. 

Address: Urdaneta Ave. Centro Financiero Latino, La 
Candelaria, Caracas, Venezuela

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Chronometers, chronometrical instruments, clocks, 
watch bands, watches, wrist watches.

כרונומטר, התקנים כרונומטריים, שעונים ,סרטי שעוני יד, שעוני 
יד, שעוני יד לפרק יד.              

כ"ה תמוז תשע"ו - 64231/07/2016



ANALYSERX

Trade Mark No. 273694 מספר סימן

Application Date 09/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name:  First Databank, Inc.

Address: 701 Gateway Blvd, Suite 600, CA 94080, U.S.A.

(Missouri Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Whatstein & Co., Adv. 

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

שם: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

כתובת : רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק, 5120149, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing online computer database featuring 
information in the field of drug information relating to 
best prescribing practices, safety compliance and 
cost effectiveness of pharmaceuticals in order to 
assist and improve medication-related decisions to 
enhance clinical care; all included in class 44.

מתן מסד נתונים ממוחשב מקוון המציע מידע בתחום מידע 
תרופתי הנוגע לשיטות עבודה מיטביות למרשמים, התאמת 
בטיחות ויעילות עלות של תרופות על מנת לסייע ולשפר 
החלטות הקשורות לתרופה כדי לשפר את הטיפול קליני; 

הנכללים כולם בסוג 44.                                                     
                                                                                    

                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 64331/07/2016



D&B FATCA CLASSIFIER

Trade Mark No. 273698 מספר סימן

Application Date 09/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.

Address: Short Hills, New Jersey, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing an on-line computer database and reports 
for categorizing business entities for tax purposes; all 
included in class 35

אספקה מקוונת של בסיס נתונים ודוחות ממוחשים לסיווג גופים 
עסקיים לצורכי מס; הנכללים כולם בסוג 35                           

                                          

כ"ה תמוז תשע"ו - 64431/07/2016



Trade Mark No. 273699 מספר סימן

Application Date 29/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BOKOBZA FURNITURE LTD שם: רהיטי בוקובזה בע"מ

Address: 45 Haroshet, P.O.B. 9102, Kiryat Bialik, Israel כתובת : החרושת 45, ת.ד. 9102, קרית ביאליק, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Patentick -  IP Portfolio Management

Address: P.O.B. 151, Beit Hanania, 37807, Israel

שם: פטנתיק - ניהול תיקי קניין רוחני

כתובת : ת.ד. 151, בית חנניה, 37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, bedroom furniture, beds, dressers, mirrors, 
sofas, chairs, tables, closets, kitchen closets, 
bathroom closets, closet hives, comodas, libraries.

רהיטים, ריהוט חדרי שינה, מיטות, שידות, מראות, ספות, 
כיסאות, שולחנות, ארונות מטבח, ארונות מותאמים לחדרי 
ארונות, ארונות אמבטיה, כוורות, קומודות, ספריות.           

כ"ה תמוז תשע"ו - 64531/07/2016



OPTIMISERX

Trade Mark No. 273704 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name:  First Databank, Inc.

Address: 701 Gateway Blvd, Suite 600, CA 94080, U.S.A.

(Missouri Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liad Whatstein & Co., Adv. 

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

שם: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

כתובת : רח' בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2, בני ברק, 5120149, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing online computer database which combines 
actual patient information records and drug 
information relating to pharmaceuticals namely 
information relating to best prescribing practices, 
safety compliance and cost effectiveness of 
pharmaceuticals in order to assist and improve 
medication-related decisions to enhance clinical care; 
all included in class 44.

מתן מסד נתונים ממוחשב מקוון המשלב רשומות מידע מטופל 
בפועל ומידע תרופתי בהקשר לתרופות שהוא מידע הנוגע 

לשיטות עבודה מיטביות למרשמים, התאמת בטיחות ויעילות 
עלות של תרופות על מנת לסייע ולשפר החלטות הקשורות 

לתרופה כדי לשפר את הטיפול קליני; הנכללים כולם בסוג 44.   
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ה תמוז תשע"ו - 64631/07/2016



Trade Mark No. 273709 מספר סימן

Application Date 17/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241794 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE, 
France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic hair and scalp care and maintenance 
products; shampoos; dermo-cosmetic hair and scalp 
care and hygiene products.

Class: 5 סוג: 5

Dermatological hair and scalp care products.

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

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

France, 06/06/2014, No. 14 4 096 441 צרפת, 06/06/2014, מספר 441 096 4 14

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 64731/07/2016



Trade Mark No. 273714 מספר סימן

Application Date 10/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241830 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Weinreb, Sara

Address: 38 Mariner Way, Monsey NY 10952, U.S.A.

(Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Protein supplement shakes.

Class: 29 סוג: 29

Soy-based food bars.

כ"ה תמוז תשע"ו - 64831/07/2016



HOSPITAL CONNECT POWERED BY MEDTRONIC

Trade Mark No. 273715 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Medtronic, Inc.

Address: 710 Medtronic Parkway,,LC 340, Minneapolis 
MN 55432-5604, U.S.A.

(Minnesota, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software that can be downloaded to a 
mobile device for inventory management in the 
medical field; included in class 9

תוכנת מחשב הניתנת להורדה למכשיר נייד לניהול מלאי 
בתחום הרפואי; הנכללת בסוג 9                                         

                                                            

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

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

U.S.A., 17/11/2014, No. 86/456,390 ארה"ב, 17/11/2014, מספר 86/456,390

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 64931/07/2016



TRUE DETECTIVE

Trade Mark No. 273717 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video recordings featuring a dramatic television 
series; sound recordings featuring a dramatic 
television series; downloadable video recordings 
featuring a dramatic television series; downloadable 
computer games; downloadable computer game 
software for use with wireless devices and personal 
computers; downloadable multimedia file containing 
artwork, text, audio, video, games, and internet web 
links relating to music and television; video game 
cartridges and discs; video game software; 
mousepads; headphones and earphones; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application featuring entertainment content relating to 
a television series; protective cases specially adapted 
for laptop computers, tablet computers, smart phones 
and other portable electronic devices, media players, 
mobile phones and personal digital assistants; 
plastic, rubber or vinyl protective coverings specially 
adapted for laptop computers, tablet computers, 
smart phones and other portable electronic devices, 
media players, mobile phones and personal digital 
assistants; all included in class 9.

הקלטות וידאו הכוללות סדרות טלוויזיה דרמתיות; הקלטות קול 
הכוללות סדרות טלוויזיה דרמתיות; הקלטות וידאו הכוללות 
סדרות טלוויזיה דרמתיות הניתנות להורדה; משחקי מחשב 
הניתנים להורדה; תוכנת משחקי מחשב הניתנים להורדה 
לשימוש עם מכשירים אלחוטיים ומחשבים אישיים; קובץ 

מולטימדיה הניתן להורדה המכיל יצירות אמנות, טקסט, קול, 
וידאו, משחקים, וקישורי אינטרנט הנוגעים למוסיקה וטלוויזיה; 
מחסניות ודיסקי משחק וידאו; תוכנת משחק וידאו; משטחי 

עכבר; אוזניות ראש ואוזניות כפתורים; תוכנת מחשב הניתנת 
להורדה בצורת יישום נייד המציע תוכן בידורי הנוגע לסדרות 
טלוויזיה; נרתיקים מגנים המותאמים במיוחד למחשבים ניידים, 
מחשבי לוח, טלפונים חכמים ומכשירים אלקטרוניים ניידים, נגני 
מדיה, טלפונים ניידים וסייענים דיגיטליים אישיים אחרים; כיסויי 
פלסטיק, גומי או ויניל המותאמים במיוחד למחשבים ניידים, 

מחשבי לוח, טלפונים חכמים ומכשירים אלקטרוניים ניידים, נגני 
מדיה, טלפונים ניידים וסייענים דיגיטליים אישיים אחרים; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 21 סוג: 21

Mugs, drinking glasses, glass beverage ware, shot 
glasses; bar ware; bar ware, namely, bottle openers, 
cocktail shakers, decanters, wine buckets, wine 
openers, coolers for wine, coasters not of paper and 
other than table linen; and sports bottles sold empty; 
all included in class 21.

ספלים, כוסות שתיה, כלי משקאות מזכוכית, כוסיות; כלי בר, 
שהם, פותחני בקבוקים, שייקרים לקוקטיילים, בקבוקי יין, דליי 
יין, פותחני יין, מצננים ליין, תחתיות לא מנייר ואחרות ממצעי 
שולחן; ובקבוקי ספורט הנמכרים ריקים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .21

                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Clothing, namely, casual wear, outerwear, 
undergarments, hosiery, sportswear, sweat shirts, 
sweat pants, shirts, swimwear, bathrobes; tank tops, 
t-shirts, hooded pullovers, and hooded sweat shirts; 
sleepwear; robes; socks; headwear; headwear, 
namely, caps; footwear; Halloween and masquerade 
costumes; all included in class 25.

ביגוד; בגדים, שהם, לבוש יומיומי, הלבשה עליונה, הלבשה 
תחתונה, לבנים, לבוש ספורט, מיזעים, מכנסי טרנינג, חולצות, 
בגדי ים, חלוקי אמבט; גופיות, חולצות טי, סוודרי ברדס, ומיזעי 
ברדס; הלבשת לילה; חלוקים; גרביים; כיסויי ראש; כיסויי ראש, 

שהם, כובעים; הנעלה; תחפושות ליל כל הקדושים ונשף 
מסכות; הנכללים כולם בסוג 25.                                         

                          

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of a dramatic 
television series; providing entertainment information, 
news and commentary via an on-line global computer 
network; interactive online entertainment in the 
nature of a website containing photographic, video 
and prose presentations and related video clips and 
other multimedia materials featuring content from or 
related to a dramatic television series; providing 
online video games; all included in class 41.

שירותי בידור בצורת סדרות טלוויזיה דרמתיות; אספקת מידע 
בידורי, חדשות ופרשנות באמצעות רשת מחשבים גלובאלית 
מקוונת; בידור מקוון אינטראקטיבי בצורה של אתר אינטרנט 

המכיל מצגות צילום, וידאו ופרוזה והנוגעים לקטעי וידאו וחומרי 
מולטימדיה אחרים המציעים תוכן מ או הנוגע לסדרות טלוויזיה 
דרמתיות; אספקת משחקי וידאו מקוונים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ה תמוז תשע"ו - 65031/07/2016



 Owners

Name: Home Box Office, Inc. 

Address: 1100 Avenue of the Americas, New York, NY, 
10036, 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"ה תמוז תשע"ו - 65131/07/2016



BIOFLO

Trade Mark No. 273719 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: AngioDynamics, Inc. 

Address: 14 Plaza Drive, Latham, New York 12110, 
U.S.A.

Delaware Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Port catheters for vascular access, peripherally 
inserted central catheters (PICCs) for vascular 
access, dialysis catheters for vascular access, and 
parts and fittings therefor, made from polymer 
admixtures having integral anti-thrombogenic 
properties.

צנתרי פורט למתן גישה לכלי הדם, צנתרים מרכזיים המוחדרים 
היקפית (פי.איי.סי.סי) למתן גישה לכלי הדם, צנתרי דיאליזה 
למתן גישה לכלי הדם, וחלקים ומתאמים עבורם, העשויים 

ממזיגה פולימרית בעלת תכונות מובנות אנטי-טרומבוגניות.     
                                                                          

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

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

U.S.A., 14/10/2014, No. 86423436 ארה"ב, 14/10/2014, מספר 86423436

Class: 10 סוג: 10

כ"ה תמוז תשע"ו - 65231/07/2016



Trade Mark No. 273720 מספר סימן

Application Date 20/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241861 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Seilfabrik Ullmann AG

Address: Gaiserwaldstrasse 16, CH-9015 St. Gallen, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Cables, wires of metal, chains, ropes of steel.

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, cords for packaging, straps, nets, rope 
ladders.

Class: 28 סוג: 28

Tennis strings; game apparatus for children, 
including swings, climbing nets, rockers, rope 
ladders, tree huts comprising cords and nets, bridges 
and tunnels comprising nets, dove nests, stork nests, 
feathered nest rockers, climbing towers; hammocks 
and climbing ropes (as playground 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)

Switzerland, 22/04/2014, No. 658688 שוויץ, 22/04/2014, מספר 658688

Class: 6 סוג: 6

Class: 22 סוג: 22

Class: 28 סוג: 28

כ"ה תמוז תשע"ו - 65331/07/2016



Trade Mark No. 273721 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: HYUNDAI CORPORATION

Address: 25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic 
of Korea

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

Electronic photocopiers; Hand scanner; Electronic 
pocket translators; Smart pad which enables task 
operation by the touch of multiple fingers 
simultaneously; Tablet computers; Phablet; wireless 
devices which transfer data via wireless application 
protocols (WAP); Digital pens for computer; 
Electronic pens; a data storage device (USB 
memories); Touch pads; Electronic indicator panels; 
Electronic digital signboard; Electronic picture frame, 
namely, digital photo frames; Electric lighting notice 
boards; Electronic notice boards; Electronic agendas; 
Electronic blackboard; Terminal for electronic 
publications; Terminal for electronic books; Terminal 
for electronic newspaper; Terminal for electronic 
study books or papers; Personal digital assistants 
(PDAs); Electronic boards Electronic display; Tablets.

מכונות צילום אלקטרוניות; סורקי יד; מתרגמי כיס חשמליים; 
לוחות דיגיטאליים חכמים המאפשרים ביצוע פעולות באמצעות 
מגע של מספר אצבעות בו זמנית; מחשבי לוח; טלפון חכם 
בגודל ביניים, בין סמארטפון לטאבלט; מכשירים בעלי יכולת 

העברה אלחוטית של נתונים באמצעות פרוטוקולים של יישומים 
אלחוטיים; עפרונות דיגיטליים למחשב; עפרונות אלקטרוניים; 
הֶחְסֵן נייד לאחסון נתוני מחשב; מכשירים בעלי מסך מגע; 
לוחות חיווי אלקטרוניים; לוחות סימון אלקטרוניים דיגיטליים; 
מסגרת תמונה אלקטרונית, דהיינו, מסגרות תמונה דיגיטליות; 
לוחות מודעות חשמליים מוארים; לוחות מודעות חשמליים; 
יומנים אלקטרוניים; לוחות כתיבה אלקטרוניים; מסופים 

לפרסומים אלקטרוניים; מסופים לספרים אלקטרוניים; מסופים 
לעיתונים אלקטרוניים; מסופים לספרי לימוד או מסמכים 

אלקטרוניים; עוזרים אלקטרוניים אישיים; לוחות אלקטרוניים, 
צגים אלקטרוניים; טבלטים                                                 

                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 65431/07/2016



Trade Mark No. 273722 מספר סימן

Application Date 28/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241873 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard; cardboard goods; printing products 
(printed matter); books; manuals [handbooks]; 
printed publications; magazines (periodicals); 
newsletters; newspapers; periodicals; specialized 
journals (publications); pamphlets; prospectuses; 
stationery; directories (printed matter); instructional 
and teaching materials.

Class: 35 סוג: 35

Business management, business management 
consultancy, business consultancy, business 
organization consultancy, all of the foregoing 
services in particular relating to the practice and 
development of law, legal services and advocacy; 
lawyer referral services; provision of economic 
information; preparation and media placement of 
advertising for law firms.

Class: 41 סוג: 41

Organizing and hosting of meetings, seminars, 
congresses, social events and workshops; providing 
of training, education and entertainment; publication 
of books, periodicals and instructional and teaching 
material; all of the foregoing services in particular 
relating to the practice and development of law, legal 
services and advocacy.

Class: 45 סוג: 45

Legal services and representation; assistance 
relating to legal aspects; legal research services; 
providing information about the practice and 
development of law, legal services and advocacy; 
legal services relating to industrial and intellectual 
property rights.

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

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

Germany, 30/05/2014, No. 30 2014 048 4188 גרמניה, 30/05/2014, מספר 4188 048 2014 30

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

כ"ה תמוז תשע"ו - 65531/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Light blue and dark blue.

 Owners

Name: Legalink

Address: Bahnhofstrasse 106, CH-8001 Zürich, 
Switzerland

(Suisse Verein (Association))

Class: 45 סוג: 45

כ"ה תמוז תשע"ו - 65631/07/2016



Trade Mark No. 273723 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241880 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Strickmoden Bruno Barthel GmbH & Co. KG

Address: Clemens-Winkler-Strasse 6a, 09116 Chemnitz, 
Germany

(GERMANY GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Cuddle clothes of textile material, especially for 
babies.

Class: 25 סוג: 25

Clothes; socks; tights; gloves; bandanas; rainwear; 
headgear; shoes; cuddle clothes (bandanas).

Class: 28 סוג: 28

Soft toys; cuddle clothes [toys].

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

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

Germany, 04/06/2014, No. 30 2014 049 029.3/25 גרמניה, 04/06/2014, מספר 029.3/25 049 2014 30

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

כ"ה תמוז תשע"ו - 65731/07/2016



Trade Mark No. 273725 מספר סימן

Application Date 03/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241906 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wilhelm Kinkartz GmbH & Co. KG

Address: Nassauer Strasse 31-33, 52146 Würselen, 
Germany

(Germany Deutsche Kommanditgesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery products, including long-life bakery products, 
pastries, biscuit assortments and biscuit bars; 
confectionery; preparations made from cereals; 
chocolate and chocolate products as well as sugar 
confectionery articles; sweets.

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

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

European Union, 05/09/2014, No. 013232269 האיחוד האירופי, 05/09/2014, מספר 013232269

Class: 30 סוג: 30

כ"ה תמוז תשע"ו - 65831/07/2016



Trade Mark No. 273726 מספר סימן

Application Date 23/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1241911 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: 3 סוג: 3

Shampoos for pets; deodorants for pets; cosmetics; 
shampoo; hair conditioner; scale removing 
preparations for household purposes; creams for 
leather; essential oils; dentifrices; potpourris 
[fragrances].

כ"ה תמוז תשע"ו - 65931/07/2016



Trade Mark No. 273727 מספר סימן

Application Date 24/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241927 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, 15/12/2014, No. 667786 שוויץ, 15/12/2014, מספר 667786

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 66031/07/2016



Trade Mark No. 273729 מספר סימן

Application Date 08/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241979 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bot or Not, LLC

Address: 18 Bridge Street, #1G, Brooklyn NY 11201, 
U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for desktop 
computers, handheld computers, smart phones, 
embedded computer systems, namely, software for 
fraud activity detection in the fields of computer 
security, computer networks security, banking, and 
online advertising and commerce; computer software 
and hardware for fraud activity detection in the fields 
of computer security, computer networks security, 
banking, and online advertising and commerce; 
downloadable cloud computer software for fraud 
activity detection in the fields of computer security, 
computer networks security, banking, and online 
advertising and commerce; downloadable software 
for fraud activity detection in the fields of computer 
security, computer networks security, banking, and 
online advertising and commerce.

Class: 45 סוג: 45

Fraud detection services in the field of computer 
security, computer networks security, banking and 
online advertising and 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)

U.S.A., 22/05/2014, No. 86289114 ארה"ב, 22/05/2014, מספר 86289114

Class: 9 סוג: 9

Class: 45 סוג: 45

כ"ה תמוז תשע"ו - 66131/07/2016



Trade Mark No. 273730 מספר סימן

Application Date 22/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1241989 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chlorine; caustic alkali; silicon; water-softening 
preparations; biochemical catalysts; chemical 
preparations for use in photography; epoxy resins, 
unprocessed; manure for agriculture; fire 
extinguishing compositions.

Class: 2 סוג: 2

Dyestuffs; colorants; whites [colorants or paints]; 
whites [colorants or paints]; pigments; titanium 
dioxide [pigment]; food colorants; printing ink; paints; 
anti-corrosive preparations; mastic [natural resin].

Class: 3 סוג: 3

Soap; cakes of toilet soap; dry-cleaning preparations; 
scale removing preparations for household purposes; 
lacquer-removing preparations; shining preparations 
[polish]; grinding preparations; perfumery; cosmetics; 
dentifrices.

Class: 4 סוג: 4

Lubricating oil; lubricating grease; petrol; diesel oil; 
kerosene; motor fuel; firelighters; paraffin; 
illuminating wax; dust removing preparations.

Class: 5 סוג: 5

Vitamin preparations; preparations for callouses; 
capsules for medicines; germicides; nutritional 
additives for medical purposes; depuratives; 
chemical preparations for veterinary purposes; 
vermin destroying preparations; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions; teeth filling material.

Class: 17 סוג: 17

Plastic film, not for wrapping; gum, raw or partly 
processed; synthetic rubber; caulking materials; 
artificial resins [semi-finished products]; flexible 
tubes, not of metal; non-conducting materials for 
retaining heat; insulating oils; insulators; waterproof 
packings.

כ"ה תמוז תשע"ו - 66231/07/2016



 Owners

Name: China National Chemical Corporation

Address: No. 9 Beituchengxilu, Chaoyang District, Beijing 
City, People's Republic of China

(China Corporation)

כ"ה תמוז תשע"ו - 66331/07/2016



Trade Mark No. 273733 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242013 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, sparkling wines, liqueurs, spirits, eaux-de-vie 
and alcoholic cocktails and preparations made on the 
basis of these products.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, namely distribution of samples, 
prospectuses and advertising material; customer 
loyalty services and customer club services for 
commercial, promotional and/or advertising 
purposes; organization of events, exhibitions, fashion 
shows, all for commercial purposes; presentation of 
goods on communication media for retailing; 
advertising services; organization of commercial 
fairs.

Class: 41 סוג: 41

Night club and club services; services in connection 
with the tasting of alcoholic beverages and services 
in connection with oenology clubs for training or 
education; organization of games, competitions, 
events, parties, shows, exhibitions in the field of 
education or entertainment; organization of 
conferences, seminars, congresses, exhibitions, 
events for cultural and educational purposes relating 
to alcoholic beverages and oenology; editing and/or 
publishing, including on global telecommunication 
networks (similar to the Internet) or private or 
restricted access networks (intranets), particularly of 
texts, illustrations, books, journals, newspapers. 
periodicals, magazines, catalogs and information 
media of all kinds in connection with alcoholic 
beverages and oenology.

Class: 43 סוג: 43

Bar services; restaurant services; provision of food 
and drink.

כ"ה תמוז תשע"ו - 66431/07/2016



 Owners

Name: PERNOD RICARD

Address: 12, place des Etats-Unis, F-75016 PARIS, 
France

(société anonyme)

כ"ה תמוז תשע"ו - 66531/07/2016



Trade Mark No. 273735 מספר סימן

Application Date 18/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242025 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data carriers of all kinds recorded with computer 
software.

Class: 35 סוג: 35

Compilation and systemization of information into 
computer and internet databases; updating and 
management of information in computer and internet 
databases; commercial information agencies, 
business investigations and inquiries, business 
research, business management and organization 
consultancy, arranging and conducting of 
transactions in trade and business for others, 
arranging of contracts concerning the purchase and 
sale of goods, arranging of contracts for others 
concerning the rendering of services, document 
reproduction.

Class: 37 סוג: 37

Providing information in regard of the repair of motor 
land vehicles and spare parts of motor land vehicles.

Class: 38 סוג: 38

Rental of access time to computer databases, 
providing access to information in regard of the repair 
of motor land vehicles and spare parts of motor land 
vehicles via the internet.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming, computer software design, 
updating of computer software, consultancy in the 
field of computer hardware and software, rental of 
computer software, recovery of computer software, 
maintenance of computer software, computer system 
analysis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/12/2014, No. 013582267 האיחוד האירופי, 17/12/2014, מספר 013582267

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

כ"ה תמוז תשע"ו - 66631/07/2016



 Owners

Name: TecAlliance GmbH

Address: Steinheilstrasse 10, 85737 Ismaning, Germany

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 66731/07/2016



Trade Mark No. 273736 מספר סימן

Application Date 02/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242026 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Apparatus, instruments and appliances for 
orthodontic treatment, in particular plastic braces and 
splints for correcting tooth misalignments and holders 
for mounting them on teeth; models, molds and forms 
for manufacturing plastic braces and splints for 
orthodontic treatment; foils and plates of plastic for 
dental purposes; dental apparatus and instruments; 
electric dental equipment, in particular thermoforming 
units for manufacturing plastic braces and splints; 
dental scanners; dental cameras; orthodontic 
appliances; parts of the aforesaid goods.

Class: 40 סוג: 40

Make-to-order production and custom manufacture of 
apparatus, instruments and appliances for 
orthodontic treatment, in particular of plastic braces 
and splints for correcting tooth misalignments; make-
to-order production and custom manufacture of 
models, molds and forms for manufacturing plastic 
braces and splints for orthodontic treatment; services 
of a dental technician.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; installation and 
maintenance of software, except in the field of 
ophthalmology; software as a service, except in the 
field of ophthalmology; rental of hardware for data 
processing; rental of software, except in the field of 
ophthalmology

Class: 44 סוג: 44

Medical services; medical consultancy, in particular 
in the area of orthodontics; dental and orthodontic 
therapies and treatments; creating and implementing 
orthodontic treatment plans for individuals; rental of 
medical 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)

Germany, 02/06/2014, No. 30 2014 003 708.4/10 גרמניה, 02/06/2014, מספר 708.4/10 003 2014 30

Class: 10 סוג: 10

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 66831/07/2016



 Owners

Name: Bernhard Förster GmbH

Address: Westliche Karl-Friedrich-Straße 151, 75172 
Pforzheim, Germany

(Germany Company with Limited Liability)

Class: 44 סוג: 44

כ"ה תמוז תשע"ו - 66931/07/2016



Trade Mark No. 273739 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242102 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Nuts, prepared; seeds, prepared; sunflower seeds, 
prepared.

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; sales promotion for others; 
publication of publicity texts; radio advertising; bill-
posting; distribution of samples; dissemination of 
advertising matter; on-line advertising on a computer 
network.

Class: 41 סוג: 41

Providing recreation facilities; organization of 
competitions [entertainment]; operating lotteries; 
entertainment.

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

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

Russian Federation, 09/12/2014, No. 2014741455 רוסיה, 09/12/2014, מספר 2014741455

Class: 29 סוג: 29

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

כ"ה תמוז תשע"ו - 67031/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White and red.

 Owners

Name: Obschestvo s ogranitchennoi 
otvetstvennostyou «AgroSoyuz»

Address: ul. Promishlennaya, d. 84, p. Stroitel, 
Tambovskiy rayon, RU-392526 Tambovskaya oblast, 
Russian Federation

(RU Obschestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou)

כ"ה תמוז תשע"ו - 67131/07/2016



Trade Mark No. 273741 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242113 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INVICTA

Address: Zone Industrielle, Lieu dit la Gravette, F-08350 
Donchery, France

(France Société par actions simplifiée à associé unique)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, steam generating, cooking, 
drying; barbecues; electric cooking plates; cookers 
(cooking stoves); cooking rings; ovens; rotisseries.

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers; non-
electric cooking utensils; glassware, porcelain and 
earthenware; kitchen utensils of cast iron; kitchen 
containers of cast iron; trivets (table utensils); 
cooking pot sets; stew-pans; cauldrons; non-
electrically heated hot pots; frying pans; earthenware 
saucepans; pots; pressure cookers; cookery molds; 
heat-insulated containers; grills (cooking utensils); 
cooking pots; woks; soup bowls; bowls [basins]; 
dishes; services (dishes); fitted picnic baskets 
(including dishes).

כ"ה תמוז תשע"ו - 67231/07/2016



Trade Mark No. 273742 מספר סימן

Application Date 16/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242118 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MARESI Trademark GmbH & Co KG

Address: Strasserau 6, A-4010 Linz, Austria

(Austria Limited Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Iced coffee and coffee-based beverages.

כ"ה תמוז תשע"ו - 67331/07/2016



Trade Mark No. 273743 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242124 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Automatic scribing tools and equipment.

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated scribing tools and equipment.

Class: 9 סוג: 9

Electric scribing tools and equipment; measuring 
apparatus and instruments, including for industrial 
and scientific purposes and for test agent monitoring, 
mechanical, electromechanical, electric and 
electronic measuring apparatus and measuring 
instruments with analog or digital displays or electric 
or optical measuring signal interfaces, including 
optical and magnetic measuring apparatus and 
measuring instruments, calliper gauges, meter rule, 
dial gauge devices, stands for measurement, plane 
tables, concentricity gages, micrometers, calliper, 
meters for height measurement; depth measuring 
calliper gauges, height gauges, dial indicators, 
micrometers, micrometer gauges, bore measuring 
instruments, internal micrometers, gauge blocks, 
protractors, straight edges, bevelled steel squares, 
steel squares, measuring plates, radius templates, 
measuring probes, measuring stands, prisms, 
aligning devices, single axle measuring apparatus 
with incremental optoelectronic or magnetic 
measuring systems, coordinate measuring apparatus 
and tool presetting instruments; measuring 
microscopes; hardware and software for use in the 
field of measuring and testing technology.

Class: 37 סוג: 37

Repair and installation services in the field of 
measuring and testing technology.

Class: 42 סוג: 42

Engineering and physics (research); calibration 
services; computer programming in the field of 
measuring and testing technology.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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"ה תמוז תשע"ו - 67431/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and blue.

 Owners

Name: Carl Mahr Holding GmbH

Address: Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany

(Germany GmbH)

Germany, 21/08/2014, No. 013 190 971 גרמניה, 21/08/2014, מספר 971 190 013

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 67531/07/2016



Trade Mark No. 273746 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242174 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word MEIZU in stylized 
lettering; the wording MEIZU has no significance in 
the relevant trade or industry or as applied to the 
goods listed in the application, no geographical 
significance, nor any meaning in any foreign 
language, and not term of art.

 Owners

Name: MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Meizu Technology Building, Technology & 
Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, People's Republic 
of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Television broadcasting; message sending; cellular 
telephone communication; communications by 
computer terminals; computer aided transmission of 
messages and images; electronic bulletin board 
services [telecommunications services]; providing 
user access to a global computer network; providing 
online forums; providing access to databases; 
providing telecommunication channels for 
teleshopping services; videoconferencing services.

Class: 41 סוג: 41

Academies [education]; arranging and conducting of 
symposiums; bookmobile services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; providing 
on-line music, not downloadable; radio 
entertainment; game services provided on-line from a 
computer network; entertainment information; toy 
rental; games equipment rental; providing on-line 
videos, not downloadable; timing of sports events.

כ"ה תמוז תשע"ו - 67631/07/2016



Trade Mark No. 273747 מספר סימן

Application Date 22/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242176 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software system for 
remotely monitoring environmental conditions and 
controlling devices within a building, facility, grounds, 
or designated spatial area; computer software for 
controlling and managing access server applications; 
computer software for controlling self-service 
terminals; computer software for creating and editing 
music and sounds; environmental enclosures, 
namely, structures specially adapted to hold and 
protect cameras from outdoor elements and 
tampering; environmental monitoring system 
comprised of meters and sensors that measure 
pressure, humidity, temperature and includes alarm 
and reporting functions; hygrometers; photographic 
cameras; remote control telemetering machines and 
apparatus; remote video monitoring system 
consisting primarily of a camera and video monitor 
for recording and transmitting images to a remote 
location; sensors for determining position, velocity, 
acceleration and temperature; surveying machines 
and instruments; temperature indicators; temperature 
sensors; wireless communication device featuring 
voice, data and image transmission including voice, 
text and picture messaging, a video and still image 
camera, also functional to purchase music, games, 
video and software applications over the air for 
downloading to the device; wireless remote 
temperature and humidity monitors for building 
maintenance.

Class: 38 סוג: 38

Communication services, namely, providing 
electronic transmission of information stored in a 
database via interactively communicating computer 
systems; communication via fibre optical networks; 
communications by computer terminals; 
communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audiovisual recordings via the 
internet; communications via analogue and digital 
computer terminals; electronic message 
transmission; message sending via a website; on-line 
document delivery via a global computer network; 
providing chat lines utilising the internet; providing 
on-line communications links which transfer the web 
site user to other local and global web pages; 
telecommunications by e-mail; transmission of 
information by data communications for assisting 
decision making; transmission of information by 
electronic communications networks; wireless 
communications services, namely, transmission of 
graphics to mobile telephones.

כ"ה תמוז תשע"ו - 67731/07/2016



 Owners

Name: BloomSky, Inc.

Address: 1295 El Camino Real, Menlo Park CA 94025, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Class: 42 סוג: 42

Advisory services in the field of product development 
and quality improvement of software; design and 
development of automated home controller systems, 
namely, temperature, humidity, and electrical 
controllers; design and development of computer 
hardware and software; design and development of 
wireless communication systems for transmission 
and reception of voice, data and video; design and 
development of wireless computer networks; 
meteorological forecasting; monitoring of computer 
systems by remote access to ensure proper 
functioning; monitoring the computer systems of 
others for technological purposes and providing back-
up computer programs and facilities; providing a web 
site featuring weather information; providing a 
website featuring technology that enables users to 
organize and manage postmarked e-mails; providing 
weather information; services for maintenance of 
computer software; services for updating computer 
software; technical support services, namely, remote 
and on-site infrastructure management services for 
monitoring, administration and management of public 
and private cloud computing IT and application 
systems; updating and design of computer software; 
updating and rental of software for data processing; 
weather forecasting; weather information services; 
weather reporting.

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

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

U.S.A., 23/04/2014, No. 86260893 ארה"ב, 23/04/2014, מספר 86260893

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 23/04/2014, No. 86260897 ארה"ב, 23/04/2014, מספר 86260897

Class: 38 סוג: 38

U.S.A., 23/04/2014, No. 86260900 ארה"ב, 23/04/2014, מספר 86260900

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 67831/07/2016



Trade Mark No. 273748 מספר סימן

Application Date 24/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242226 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: White, blue and turquoise.

The mark consists of a stylized flame design, the 
bottom of which is intended to represent a face with 
eyes. The eyes and lower portion of the face are 
white and the rest of the flame is turquoise and blue, 
with blue outlining. The other white shown in the 
drawing represents background and is not claimed as 
a feature of the mark.

 Owners

Name: Nicopure Labs, LLC

Address: 5909 NW 18th Dr., Gainesville FL 32653, 
U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Smokeless cigarette vaporizer pipe.

כ"ה תמוז תשע"ו - 67931/07/2016



Trade Mark No. 273750 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242242 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Automatic scribing tools and equipment.

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated scribing tools and equipment.

Class: 9 סוג: 9

Measuring instruments with analog or digital displays 
or electric or optical measuring signal interfaces, 
including optical and magnetic measuring apparatus 
and measuring instruments, calliper gauges, meter 
rule, dial gauge devices, stands for measurement, 
plane tables, concentricity gages, micrometers, 
calliper, meters for height measurement; depth 
measuring calliper gauges, height gauges, dial 
indicators, micrometers, micrometer gauges, bore 
measuring instruments, internal micrometers, gauge 
blocks, protractors, straight edges, bevelled steel 
squares, steel squares, measuring plates, radius 
templates, measuring probes, measuring stands, 
prisms, aligning devices, single axle measuring 
apparatus with incremental optoelectronic or 
magnetic measuring systems, coordinate measuring 
apparatus and tool presetting instruments; measuring 
microscopes; hardware and software for use in the 
field of measuring and testing technology.

Class: 37 סוג: 37

Repair and installation services in the field of 
measuring and testing technology.

Class: 42 סוג: 42

Engineering and physics (research); calibration 
services; computer programming in the field of 
measuring and testing technology.

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

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

Germany, 03/09/2014, No. 013 224 365 גרמניה, 03/09/2014, מספר 365 224 013

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

כ"ה תמוז תשע"ו - 68031/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and blue.

 Owners

Name: Carl Mahr Holding GmbH

Address: Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany

(Germany GmbH)

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 68131/07/2016



Trade Mark No. 273753 מספר סימן

Application Date 16/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242259 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue, red, green and white.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the Spring water. separately, but in 
the combination of the mark.

 Owners

Name: NOVA TRADE EOOD

Address: Shipka Str. 3, BG-4190 Saedinenie, Bulgaria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Waters [beverages], namely spring water.

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

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

Bulgaria, 02/09/2014, No. 133815 בולגריה, 02/09/2014, מספר 133815

Class: 32 סוג: 32

כ"ה תמוז תשע"ו - 68231/07/2016



Trade Mark No. 273755 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242265 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COTECNICA, S.C.C.L.

Address: Ctra. Nacional II -, Km. 494,50. Bellpuig, E-
25250 LLEIDA, Spain

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Products for animal consumption.

כ"ה תמוז תשע"ו - 68331/07/2016



Trade Mark No. 273756 מספר סימן

Application Date 02/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242271 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Oboz Footwear LLC

Address: 411 W. Mendenhall, Bozeman MT 59715, 
U.S.A.

(Wyoming, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

כ"ה תמוז תשע"ו - 68431/07/2016



Trade Mark No. 273757 מספר סימן

Application Date 07/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242274 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ramunas, Anthony

Address: 167 Anna Avenue, Ottawa ON K1Z7V1, 
Canada

(Canada Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Reagents for research purposes.

Class: 5 סוג: 5

Chemical reagents for medical or veterinary 
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)

U.S.A., 14/02/2015, No. 86535376 ארה"ב, 14/02/2015, מספר 86535376

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 68531/07/2016



Trade Mark No. 273758 מספר סימן

Application Date 09/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242276 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yeti Coolers, LLC

Address: Suite 200, 5301 Southwest Parkway, Austin TX 
78735, U.S.A.

(Delaware, United States Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Jugs.

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

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

U.S.A., 09/09/2014, No. 86389413 ארה"ב, 09/09/2014, מספר 86389413

Class: 21 סוג: 21

כ"ה תמוז תשע"ו - 68631/07/2016



Trade Mark No. 273760 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242309 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Melfort Capital Limited

Address: 171 Main Street, Road Town, Tortola 1110, 
Virgin Islands

(VIRGIN ISLANDS OF GREAT BRITAIN Company 
incorporated in the British Virgin Islands)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; toiletries; perfumes.

Class: 9 סוג: 9

Headphones; goggles; swimming masks; ear plugs 
for divers; sunglasses; nose clips for swimming.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; costume jewellery; watches.

Class: 18 סוג: 18

Bags; handbags; suitcases; rucksacks; purses; 
umbrellas; parasols; beach umbrellas [beach 
parasols].

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; swimwear; wetsuits for 
water-skiing.

כ"ה תמוז תשע"ו - 68731/07/2016



Trade Mark No. 273761 מספר סימן

Application Date 30/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242316 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal couplings have spaced-apart finger-like guides 
forming pathways for organizing and holding fiber 
cables.

Class: 9 סוג: 9

Electrical equipment cabinets and mounting racks for 
computer hardware and electrical components for 
use with computers, computer data storage and 
computer network equipment, and in-building 
computer networks, data centers, and computer 
room environments; plastic conduit and channel-
shaped pipe for electrical use, namely, for containing, 
guiding and managing computer cable, and plastic 
ceiling-mounted channel-shaped pipe for electrical 
use for directing computer cable; electrical cable 
distribution spools, fiber segregation kits comprising 
plastic and metal brackets, projecting finger-like 
guides attachable to the brackets to form separate 
pathways for fiber cables, and cable lashing bars, all 
for use in computer equipment racks for organizing, 
routing and collecting electrical cables for commercial 
use; trays for creating network cabling pathways to 
computer equipment.

Class: 20 סוג: 20

Plastic couplings having spaced-apart finger-like 
guides forming pathways for organizing and holding 
fiber cables.

Class: 22 סוג: 22

Cable management straps for bundling or strapping 
data communications, telecommunications and 
electrical wires and cords.

Class: 35 סוג: 35

Providing consumer information for others via a 
website regarding the electrical equipment cabinets, 
mounting racks and cable pathways for computer 
networks, data centers, and computer room 
environments of others for price comparison 
purposes.

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line tools, namely, providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for 
configuring in-building computer networks, data 
centers, and computer room environments, for 
configuring electrical equipment cabinets, mounting 
racks and cable pathways for computer networks, 
data centers and computer room environments, and 
for estimating potential cost savings in operation of 
computer data centers.

כ"ה תמוז תשע"ו - 68831/07/2016



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Chatsworth Products, Inc.

Address: 31425 Agoura Road, Westlake Village CA 
913614614, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

כ"ה תמוז תשע"ו - 68931/07/2016



Trade Mark No. 273762 מספר סימן

Application Date 29/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242317 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for generating, 
manipulating and displaying charts, and graphs for 
general business, scientific and household use; 
computer software, namely, computing and operating 
software for the collection and management of data 
and information; computer software for use in 
electronic setup, storage, backup, and management 
of data and applications; computer software for 
access to electronic and optical communications 
networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information.

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software for generating, manipulating and displaying 
charts, and graphs for general business, scientific 
and household use; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software to 
enable the transmission of data and information; 
providing temporary use of online non-downloadable 
computing and operating system software for the 
collection and management of data and information; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in electronic setup, 
storage, backup, and management of data and 
applications; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for access to 
electronic and optical communications networks for 
the transfer and dissemination of a wide range of 
information; hosting of digital content on electronic 
and optical communications networks; computer 
services, namely, creating computer-based network 
indexes of information available on electronic and 
optical communications networks; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
to allow users to perform data analytics and business 
analytics.

כ"ה תמוז תשע"ו - 69031/07/2016



Conditions/Disclaimers

The English translation of "DOMO" in the mark is 
"thanks".

 Owners

Name: Domo, Inc.

Address: 772 East Utah Valley Drive, American Fork UT 
84003, U.S.A.

Utah state corporation

כ"ה תמוז תשע"ו - 69131/07/2016



Trade Mark No. 273769 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242390 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Baby Cargo, LLC

Address: 257 Verona Avenue, Newark NJ 07104, U.S.A.

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Baby strollers; children's car seats.

Class: 20 סוג: 20

High chairs; bouncer seats; playpens.

כ"ה תמוז תשע"ו - 69231/07/2016



Trade Mark No. 273771 מספר סימן

Application Date 28/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242428 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.p.A.

Address: Viale Shakespeare, 47, I-00144 ROMA, Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals and nutraceuticals preparations 
useful for the prevention and treatment of cystitis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/10/2014, No. MI2014C009678 MI2014C009678 איטליה, 21/10/2014, מספר

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 69331/07/2016



Trade Mark No. 273772 מספר סימן

Application Date 15/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242437 מספר סימן בינלאומי

 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.

כ"ה תמוז תשע"ו - 69431/07/2016



Trade Mark No. 273773 מספר סימן

Application Date 30/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242450 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Pantone 355C, white.

 Owners

Name: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo «Evalar»

Address: Sotsialisticheskaya ul., 23/6, RU-659332 Biysk, 
Altai territory, Russian Federation

(RU Closed joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
retail or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; sales promotion for others; marketing; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; distribution of samples; 
dissemination of advertising matter; advertising; on-
line advertising on a computer network; advertising 
by mail order; television advertising; radio 
advertising; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses].

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/12/2014, No. 2015700212 רוסיה, 24/12/2014, מספר 2015700212

Class: 35 סוג: 35

כ"ה תמוז תשע"ו - 69531/07/2016



Trade Mark No. 273774 מספר סימן

Application Date 16/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242468 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Skullcandy, Inc.

Address: 1441 W. Ute Blvd., Suite 250, Park City UT 
84098, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Earphones and headphones.

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

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

U.S.A., 17/09/2014, No. 86397919 ארה"ב, 17/09/2014, מספר 86397919

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 69631/07/2016



Trade Mark No. 273775 מספר סימן

Application Date 05/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0353184 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COURREGES PARFUMS Société anonyme

Address: 40, rue François 1er, F-75008 PARIS, France

(France SASU)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toilet soaps, perfumery, perfumes, toilet water and 
eau-de-Cologne, skin and toiletry oils, cosmetic and 
beauty preparations, bath, skin and hair lotions, bath 
salts and oils, dentifrices.

כ"ה תמוז תשע"ו - 69731/07/2016



Trade Mark No. 273776 מספר סימן

Application Date 07/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0419636 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DINH VAN (société par actions simplifiée)

Address: 15 rue de la Paix, F-75002 PARIS, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and alloys thereof; jewelry, precious 
stones, clocks.

כ"ה תמוז תשע"ו - 69831/07/2016



Trade Mark No. 273780 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0877162 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters,,777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, U.S.A.

(United States of America, New York Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; body and beauty care preparations; 
powders, creams and lotions, all for the face, hands 
and body; nail polish, nail polish remover; cosmetics; 
soaps; shower and bath preparations; preparations 
for the hair; preparations for cleaning the teeth; 
shaving and aftershave preparations; perfumes, toilet 
waters, eau de Colognes; deodorants and anti-
perspirants for personal use; toilet articles; essential 
oils; all the aforesaid being alone, in combination 
and/or in gift sets comprised of some or all of these 
items.

כ"ה תמוז תשע"ו - 69931/07/2016



Trade Mark No. 273782 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0946763 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOUCHERON HOLDING

Address: 26, place Vendôme, F-75001 PARIS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Horological and chronometric instruments; watches, 
wristwatches, wall clocks, pendulum clocks, 
chronometers, chronographs (watches), watch cases, 
watch bands, watch chains, watch glasses, cases for 
watches, cases for clock and watch-making.

כ"ה תמוז תשע"ו - 70031/07/2016



Trade Mark No. 273784 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 0976242 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Domestic, kitchen and household electrical 
apparatus, instruments and machines, included in 
this class; apparatus, instruments and machines for 
washing or laundry purposes; machines for drying; 
vacuum cleaners and cleaning apparatus, 
instruments and machines; waxing and polishing 
machines, apparatus and instruments; ironing 
apparatus, instruments and machines; dishwashers; 
compactors and waste disposal apparatus, 
instruments and machines; dust exhausting and 
removing installations; cleaning appliances utilising 
steam; carpet shampooing machines and apparatus; 
drying machines; cleaning apparatus, instruments 
and machines; parts and fittings for all the aforesaid 
goods.

Class: 9 סוג: 9

Electric irons; refrigerated vending apparatus and 
instruments and machines; sound or video recording 
or reproducing apparatus and instruments; 
appliances for recording and reproducing sound 
and/or images; radio, televisions, speakers; cameras; 
remote control apparatus and instruments; 
communication, transmitting, and receiving apparatus 
and instruments; antennas, amplifiers; magnetic 
tapes and cassettes for use therewith; dry cells and 
batteries; transmission lines and electric cables and 
connectors for use therewith; vending machines, 
apparatus and instruments; computer apparatus; 
computer software and computer programs; parts 
and fittings for all the aforesaid goods.

כ"ה תמוז תשע"ו - 70131/07/2016



 Owners

Name: Indesit Company Luxembourg S.A.

Address: 11-13, boulevard De La Foire, L-1528 
Luxembourg, Luxembourg

(Luxembourg SA)

Class: 11 סוג: 11

Apparatus and instruments for lighting; apparatus, 
instruments machines and installations for cooking, 
refrigerating, drying, heating, cooling, freezing; 
refrigerated cabinets; drying machines; fridge-freezer 
combinations; condensing units for use in 
refrigeration systems; apparatus and instruments for 
dispensing ice and chilled beverages; fans, 
ventilating and air conditioning apparatus, 
instruments and installations; extractor hoods for 
kitchens; gas and electric ranges, stoves and ovens; 
hobs, hot plates, cook tops and cooking surfaces; 
electric pressure cookers; water coolers and heaters; 
humidifiers, dehumidifiers; electronic air cleaning 
apparatus; water purifying apparatus, machines and 
installations; water sterilizers; microwave ovens; 
electrically driven barbecue units for electric stoves; 
toasters; electric kettles; coffee makers; hair dryers; 
water supply apparatus and sanitary installations and 
apparatus, sinks, basins, wash-hand basins, sinks, 
wash tubs; taps and fittings, mixer valves and taps 
for water pipes; sink/wash-hand basin and/or cooking 
tops, possible with base unit and integrated 
refrigerator, all as installations for kitchenettes; 
sanitary installations for fitted kitchens, largely 
consisting of a work top with integrated sink/wash-
hand basins; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all the aforesaid goods in particular of metal 
and mainly of stainless steel.

כ"ה תמוז תשע"ו - 70231/07/2016



Trade Mark No. 273785 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1035769 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Smash Enterprises Pty Ltd

Address: 33 Redland Drive, Mitcham VIC 3132, Australia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household containers in the form of flexible or rigid, 
insulated or non-insulated household containers; 
isothermic bags, bottles and storage accessories 
including lunch boxes.

כ"ה תמוז תשע"ו - 70331/07/2016



Trade Mark No. 273786 מספר סימן

Application Date 19/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1043368 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

(Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices in the form of testicular prostheses.

כ"ה תמוז תשע"ו - 70431/07/2016



Trade Mark No. 273787 מספר סימן

Application Date 18/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1119329 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FASHION BOX S.P.A.

Address: Via Marcoai, 1, ASOLO FRAZIONE CASELLA 
(TREVISO), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; jeggins; trousers; leggings [trousers]; skirts; 
track suits; bermuda shorts; brassieres; singlets; 
corsets [underclothing]; petticoats; suspenders; 
nightgowns; pyjamas; dressing gowns; bath robes; 
bathing suits; bathing caps; gloves [clothing]; muffs 
[clothing]; cardigans; jerseys [clothing]; neckerchiefs; 
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; hosiery; 
jerkins; shirts; blouses; blousons; blazers; overalls; 
shorts; polo shirts; tops [clothing]; headbands 
[clothing]; sweat bands; waistcoats; panties; 
underpants; Tee-shirts; sweatshirts; suits; dresses; 
overcoats; coats; parkas; raincoats; pareus; 
swimwear; underwear; beachwear; clothing for 
babies; babies' pants [clothing]; belts [clothing]; 
sashes for wear; shoes; boots; ski boots; snowboard 
boots; sandals; slippers; hats; caps [headwear]; 
headwear; short-sleeve shirts; over shirts; tank tops; 
shirt yokes; shirt fronts; dress shirts; sport shirts; golf 
shirts; collars [clothing]; detachable collars; collar 
protectors; bodices [lingerie]; pockets for clothing; 
jackets [clothing]; leggings [leg warmers]; jeans; 
wristbands [clothing]; jumper dresses; sports shoes; 
heelpieces for footwear; leotards; bikinis; bathing 
drawers; down jackets; bow ties; neck warmers; 
sarongs; ear muffs [clothing]; twin sets; heavy 
jackets; clothing for gymnastics; undershirts; 
dungarees; sweat pants; heelpieces for stockings; 
boxer shorts; shawls; evening dresses; cloaks; 
windcheaters; bibs, not of paper; layettes [clothing]; 
garters; ski clothing; ski suits; ski pants; ski gloves; 
footwear; after ski boots; golf shoes; snowboarding 
suits; snowboard pants; snowboard gloves; 
gymnastic shoes; beach shoes; overshoes; bath 
slippers; bath sandals; sneakers; heels; inner soles; 
tips for footwear; soles for footwear; footwear uppers; 
berets; bandanas [neckerchiefs]; ascots; cap peaks; 
shower caps; bodies [clothing].

כ"ה תמוז תשע"ו - 70531/07/2016



Trade Mark No. 273788 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1156638 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOUCHERON HOLDING, Société par actions 
simplifiée

Address: 26 place Vendôme, F-75001 PARIS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, jewelry articles and precious stones; articles 
made of precious metals or coated therewith, namely 
rings, bracelets, necklaces (jewelry), earrings, 
brooches (jewelry), pendants (jewelry), medals; cuff 
links, tie pins; key rings [trinkets or fobs]; jewelry 
cases [caskets]; jewelry cases [caskets]; timepieces 
and chronometric instruments; watches, 
wristwatches, clocks, clocks, chronometers, 
chronographs (watches), watch cases, movements 
for clocks and watches, watch straps, watch chains, 
watch glasses, cases for watches, cases for clock- 
and watchmaking; statues and statuettes of precious 
metal.

כ"ה תמוז תשע"ו - 70631/07/2016



Trade Mark No. 273790 מספר סימן

Application Date 02/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1227201 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and red.

 Owners

Name: C.A.R. GmbH

Address: Leipziger Str. 35-37, 34125 Kassel, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Operational and business management, in particular 
operation and business management of telephone 
call centres for others, business management of a 
fleet for others.

Class: 39 סוג: 39

Chauffeur services; chauffeur driven car hire 
services; travel arrangement and reservation services 
and transport of travellers, in particular airport 
transfer and picking up individuals who are ill; 
organising and arranging for the transport of 
passengers by motor vehicle; courier and mail 
forwarding services; freight forwarding and logistics, 
in particular transport by means of motor vehicles; 
vehicle transport services; car rental; car parking, in 
particular parking of vehicles; car park services.

כ"ה תמוז תשע"ו - 70731/07/2016



Trade Mark No. 273791 מספר סימן

Application Date 16/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1234187 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Angel & Rocket Limited

Address: 21 High Street, Lutterworth Leicestershire LE17 
4AT, United Kingdom

(State-United Kingdom, Territorial Unit- England & Wales 
Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ה תמוז תשע"ו - 70831/07/2016



RIFFSY

Trade Mark No. 273792 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Riffsy, Inc.

Address: 330 Townsend Street, San Francisco, CA, 
94107, U.S.A.

a Delaware (U.S.A.) 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

Computer application software for mobile phones and 
hand-held electronic devices, namely, software for 
creating, searching, finding, storing, collecting, 
editing, sending, and sharing videos, GIFs, animated 
files, graphic images, audio, music and text; 
Computer graphics software; Computer software 
featuring musical sound recordings and musical 
video recordings; Computer software for 
communicating with users of hand-held computers; 
Computer software for creating and editing music 
and sounds; Computer software for organizing and 
viewing digital images and photographs; Computer 
software for processing digital images; Computer 
software for processing digital music files; Computer 
software for use in relation to digital animation and 
special effects of images; Computer software for 
mobile phones and hand-held electronic devices, 
namely, software for social networking; Computer 
software to enhance the audio-visual capabilities of 
multimedia applications, namely, for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures

תוכנת מחשב יישומית לטלפונים ניידים ולהתקני כף יד 
אלקטרוניים, דהיינו, תוכנה ליצירה, חיפוש, מציאה, אחסון, 
איסוף, עריכה, שליחה, ושיתוף קטעי וידאו, קבצי GIF, קבצי 
אנימציה, תמונות גרפיקה, אודיו, מוסיקה וטקסט; תוכנת 
גרפיקה ממוחשבת; תוכנת מחשב הכוללת הקלטות קול 

מוסיקליות והקלטות וידאו מוסיקליות; תוכנת מחשב לתקשורת 
עם משתמשים של מחשבי כף יד; תוכנת מחשב ליצירה ועריכת 

מוסיקה וצלילים; תוכנת מחשב לארגון וצפייה בתמונות 
ותצלומים דיגיטליים; תוכנת מחשב לעיבוד תמונות דיגיטליות; 
תוכנת מחשב לעיבוד קבצי מוסיקה דיגיטליים; תוכנת מחשב 

לשימוש עבור אנימציה דיגיטלית ואפקטים מיוחדים של תמונות; 
תוכנת מחשב עבור טלפונים ניידים ומכשירי כף יד אלקטרוניים, 

דהיינו, תוכנה לרישות חברתי, לרשתות חברתיות; תוכנת 
מחשב המשפרת את היכולות האודיו-ויזואלית של יישומי 

מולטימדיה, דהיינו, לשילוב של טקסט, אודיו, גרפיקה, תמונות 
סטילס ותמונות נעות.                                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 13/10/2014, No. 86/422,195 ארה"ב, 13/10/2014, מספר 86/422,195

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 70931/07/2016



Trade Mark No. 273797 מספר סימן

Application Date 29/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: CRYSTAL BRAND COMPANY LIMITED

Address: Fort Anne, Douglas, Isle of Man, IM1 5PD, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. D. Graeser Ltd.

Address: WEWORK Building, 1 Arie Shenkar St., P.O.B. 
12537, Herzliya, 4672501, Israel

שם: ד"ר ד. גרייזר בע"מ

כתובת : אצל  WEWORK ,רח' אריה שנקר 1, ת.ד. 12537, 
הרצליה, 4672501, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel and hotel resort services; restaurant services; 
catering services; bar and cocktail lounge services; 
provision of general purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions; provision of banquet 
and social function facilities for special occasions.  

שרותי מלונות ואתרי נופש; מסעדות; שירותי הסעדה למזון 
ושתייה; שרותי טרקלין ובר קוקטילים; הספקת אתרים לשימוש 
כללי עבור פגישות, כנסים ותערוכות; הספקת אתרי משתאות 
ופעילות חברתית לאירועים מיוחדים.                                   
                                                                                    

                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 71031/07/2016



Trade Mark No. 273798 מספר סימן

Application Date 29/03/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: CRYSTAL BRAND COMPANY LIMITED

Address: Fort Anne, Douglas, Isle of Man, IM1 5PD, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. D. Graeser Ltd.

Address: WEWORK Building, 1 Arie Shenkar St., P.O.B. 
12537, Herzliya, 4672501, Israel

שם: ד"ר ד. גרייזר בע"מ

כתובת : אצל  WEWORK ,רח' אריה שנקר 1, ת.ד. 12537, 
הרצליה, 4672501, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel and hotel resort services; restaurant services; 
catering services; bar and cocktail lounge services; 
provision of general purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions; provision of banquet 
and social function facilities for special occasions.  

שרותי מלונות ואתרי נופש; מסעדות; שירותי הסעדה למזון 
ושתייה; שרותי טרקלין ובר קוקטילים; הספקת אתרים לשימוש 
כללי עבור פגישות, כנסים ותערוכות; הספקת אתרי משתאות 
ופעילות חברתית לאירועים מיוחדים.                                   
                                                                                    

                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 71131/07/2016



Trade Mark No. 273802 מספר סימן

Application Date 13/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gat Rimon Technologies Ltd שם: גת רימון טכנולוגיות בע"מ

Address: vital 18, Tel-Aviv, 6608820, Israel כתובת : ויטל 18, תל אביב, 6608820, ישראל

חברה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Deodorizing preparations for pet litter boxes; all 
included in class 5

חומרי אל-ריח לארגזי חול של בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 
                           5

כ"ה תמוז תשע"ו - 71231/07/2016



פריוצ'יפ

Trade Mark No. 273806 מספר סימן

Application Date 14/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dexcel Pharma Technologies Ltd. שם: דקסל פארמה טכנולוגיות בע"מ

Address: 1 Dexcel Street, Or Akiva, 3060000, Israel כתובת : רח' דקסל 1, אור עקיבא, 3060000, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Biodegradable, sustained release polymer devices 
for the treatment of periodontal diseases, included in 
class 5.

התקנים פולימריים בעלי שחרור מושהה המתכלים באופן 
ביולוגי לטיפול במחלות חניכיים; הנכללים בסוג 5.                   

                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 71331/07/2016



BENEVIA

Trade Mark No. 273809 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

This national mark was filed according to article 56M 
of the Ordinance – Transformation of international 
registration whose number in Israel is 241419.

סימן לאומי זה הוגש לפי סעיף 56יג לפקודה – המרה של סימן 
בינלאומי שמספרו בישראל 241419.

 Owners

Name: E.I. du Pont de Nemours and Company

Address: 1007 Market Street, Wilmington, Delaware, 
19898, 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: 5 סוג: 5

Insecticides for use in agriculture, fungicides for use 
in agriculture; all included in class 5

חומרי הדברה לשימוש בחקלאות, קוטלי פטריות לשימוש 
בחקלאות; הנכללים כולם בסוג 5                                       

כ"ה תמוז תשע"ו - 71431/07/2016



Trade Mark No. 273814 מספר סימן

Application Date 14/04/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colors maroon (pantone 
208C), yellow (pantone 108C), azure (pantone 326C) 
and white as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים בורדו (פנטון 208C), צהוב (פנטון 
108C), תכלת (פנטון 326C) ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: SIDELA S.A.

Address: Montevideo, Uruguay

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed artificial and synthetic resins, adhesive 
substances used in industry.

שרפים מלאכותיים וסינתטיים שאינם מעובדים, חומרי הדבקה 
המשמשים בתעשייה.                           

Class: 16 סוג: 16

Adhesives for stationery or household. דבקים לנייר או שימוש ביתי.                           

כ"ה תמוז תשע"ו - 71531/07/2016



Trade Mark No. 273815 מספר סימן

Application Date 14/04/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colors blue (pantone 
281C), yellow (pantone 108C), red (pantone 485C) 
and white as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול (פנטון 281C), צהוב (פנטון 
108C), אדום (פנטון 485C) ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: SIDELA S.A.

Address: Montevideo, Uruguay

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed artificial and synthetic resins, adhesive 
substances used in industry.

שרפים מלאכותיים וסינתטיים שאינם מעובדים, חומרי הדבקה 
המשמשים בתעשייה.                           

Class: 16 סוג: 16

Adhesives for stationery or household. דבקים לנייר או שימוש ביתי.                           

כ"ה תמוז תשע"ו - 71631/07/2016



FACE#YOUR5

Trade Mark No. 273820 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 
60642, U.S.A.

(a Delaware company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chewing gum; all included in class 30 גומי לעיסה; הנכללים כולם בסוג 30           

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

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

U.S.A., 02/04/2015, No. 86/585216 ארה"ב, 02/04/2015, מספר 86/585216

Class: 30 סוג: 30

כ"ה תמוז תשע"ו - 71731/07/2016



Trade Mark No. 273826 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

Address: 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; inner tubes 
for bicycles; inner tubes for motorcycles; inner tubes 
for pneumatic tires; inner tubes for vehicle wheels; 
inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner 
tubes; rims for vehicle wheels; saddle covers for 
bicycles; saddle covers for motorcycles; safety belts 
for vehicle seats; brake segments for vehicles; shock 
absorbers for vehicles; ski carriers for cars; spikes for 
tires; studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, 
solid, for vehicle wheels; treads for retreading tires; 
treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles 
[tractor type]; tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle 
wheel tires; all included in class 12.

צמיגי מכוניות; צמיגי אופניים; כיסויים לצמיגים פניאומטיים; 
כיסויים לצמיגים; צמיגים לאופנועים; טלאי גומי דביקים לתיקון 
צמיגים פנימיים; צמיגים פנימיים לאופניים; צמיגים פנימיים 
לאופנועים; צמיגים פנימיים לצמיגים פניאומטיים; צמיגים 
פנימיים לגלגלי כלי-רכב; צמיגים פנימיים לצמיגי כלי-רכב; 
רשתות מנשא לכלי רכב; צמיגים פניאומטיים; ציוד תיקון 

לצמיגים פנימיים; מסגרות לגלגלי כלי-רכב; כיסויים למושבי 
אופניים; כיסויים למושבי אופנועים; חגורות בטיחות למושבי 
כלי-רכב; חלקי בלמים לכלי רכב; בלמי זעזועים לכלי רכב; 
מנשאי מגלשיים לכלי רכב; מסמרים לצמיגים; מסמרים 
לצמיגים; צמיגים לגלגלי כלי-רכב; צמיגים, מלאים, לגלגלי 

כלי-רכב; חישוקים לחידוש צמיגים; חישוקים לכלי-רכב [חגורות 
גלגלים]; חישוקים לכלי-רכב [מסוג טרקטור]; צמיגים ללא 
פנימיות עבור אופניים; צמיגים ללא פנימיות עבור אופנועים; 
שסתומים לצמיגי כלי-רכב; צמיגי גלגלים לכלי-רכב; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                                                 
                                                                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 71831/07/2016



Trade Mark No. 273827 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

Address: 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; inner tubes 
for bicycles; inner tubes for motorcycles; inner tubes 
for pneumatic tires; inner tubes for vehicle wheels; 
inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner 
tubes; rims for vehicle wheels; saddle covers for 
bicycles; saddle covers for motorcycles; safety belts 
for vehicle seats; brake segments for vehicles; shock 
absorbers for vehicles; ski carriers for cars; spikes for 
tires; studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, 
solid, for vehicle wheels; treads for retreading tires; 
treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles 
[tractor type]; tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle 
wheel tires; all included in class 12.

צמיגי מכוניות; צמיגי אופניים; כיסויים לצמיגים פניאומטיים; 
כיסויים לצמיגים; צמיגים לאופנועים; טלאי גומי דביקים לתיקון 
צמיגים פנימיים; צמיגים פנימיים לאופניים; צמיגים פנימיים 
לאופנועים; צמיגים פנימיים לצמיגים פניאומטיים; צמיגים 
פנימיים לגלגלי כלי-רכב; צמיגים פנימיים לצמיגי כלי-רכב; 
רשתות מנשא לכלי רכב; צמיגים פניאומטיים; ציוד תיקון 

לצמיגים פנימיים; מסגרות לגלגלי כלי-רכב; כיסויים למושבי 
אופניים; כיסויים למושבי אופנועים; חגורות בטיחות למושבי 
כלי-רכב; חלקי בלמים לכלי רכב; בלמי זעזועים לכלי רכב; 
מנשאי מגלשיים לכלי רכב; מסמרים לצמיגים; מסמרים 
לצמיגים; צמיגים לגלגלי כלי-רכב; צמיגים, מלאים, לגלגלי 

כלי-רכב; חישוקים לחידוש צמיגים; חישוקים לכלי-רכב [חגורות 
גלגלים]; חישוקים לכלי-רכב [מסוג טרקטור]; צמיגים ללא 
פנימיות עבור אופניים; צמיגים ללא פנימיות עבור אופנועים; 
שסתומים לצמיגי כלי-רכב; צמיגי גלגלים לכלי-רכב; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                                                 
                                                                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 71931/07/2016



Trade Mark No. 273828 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

Address: 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; inner tubes 
for bicycles; inner tubes for motorcycles; inner tubes 
for pneumatic tires; inner tubes for vehicle wheels; 
inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner 
tubes; rims for vehicle wheels; saddle covers for 
bicycles; saddle covers for motorcycles; safety belts 
for vehicle seats; brake segments for vehicles; shock 
absorbers for vehicles; ski carriers for cars; spikes for 
tires; studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, 
solid, for vehicle wheels; treads for retreading tires; 
treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles 
[tractor type]; tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle 
wheel tires; all included in class 12.

צמיגי מכוניות; צמיגי אופניים; כיסויים לצמיגים פניאומטיים; 
כיסויים לצמיגים; צמיגים לאופנועים; טלאי גומי דביקים לתיקון 
צמיגים פנימיים; צמיגים פנימיים לאופניים; צמיגים פנימיים 
לאופנועים; צמיגים פנימיים לצמיגים פניאומטיים; צמיגים 
פנימיים לגלגלי כלי-רכב; צמיגים פנימיים לצמיגי כלי-רכב; 
רשתות מנשא לכלי רכב; צמיגים פניאומטיים; ציוד תיקון 

לצמיגים פנימיים; מסגרות לגלגלי כלי-רכב; כיסויים למושבי 
אופניים; כיסויים למושבי אופנועים; חגורות בטיחות למושבי 
כלי-רכב; חלקי בלמים לכלי רכב; בלמי זעזועים לכלי רכב; 
מנשאי מגלשיים לכלי רכב; מסמרים לצמיגים; מסמרים 
לצמיגים; צמיגים לגלגלי כלי-רכב; צמיגים, מלאים, לגלגלי 

כלי-רכב; חישוקים לחידוש צמיגים; חישוקים לכלי-רכב [חגורות 
גלגלים]; חישוקים לכלי-רכב [מסוג טרקטור]; צמיגים ללא 
פנימיות עבור אופניים; צמיגים ללא פנימיות עבור אופנועים; 
שסתומים לצמיגי כלי-רכב; צמיגי גלגלים לכלי-רכב; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                                                 
                                                                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 72031/07/2016



Trade Mark No. 273829 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

Address: 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Democratic People's Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; inner tubes 
for bicycles; inner tubes for motorcycles; inner tubes 
for pneumatic tires; inner tubes for vehicle wheels; 
inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner 
tubes; rims for vehicle wheels; saddle covers for 
bicycles; saddle covers for motorcycles; safety belts 
for vehicle seats; brake segments for vehicles; shock 
absorbers for vehicles; ski carriers for cars; spikes for 
tires; studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, 
solid, for vehicle wheels; treads for retreading tires; 
treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles 
[tractor type]; tubeless tires for bicycles; tubeless 
tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle 
wheel tires; all included in class 12.

צמיגי מכוניות; צמיגי אופניים; כיסויים לצמיגים פניאומטיים; 
כיסויים לצמיגים; צמיגים לאופנועים; טלאי גומי דביקים לתיקון 
צמיגים פנימיים; צמיגים פנימיים לאופניים; צמיגים פנימיים 
לאופנועים; צמיגים פנימיים לצמיגים פניאומטיים; צמיגים 
פנימיים לגלגלי כלי-רכב; צמיגים פנימיים לצמיגי כלי-רכב; 
רשתות מנשא לכלי רכב; צמיגים פניאומטיים; ציוד תיקון 

לצמיגים פנימיים; מסגרות לגלגלי כלי-רכב; כיסויים למושבי 
אופניים; כיסויים למושבי אופנועים; חגורות בטיחות למושבי 
כלי-רכב; חלקי בלמים לכלי רכב; בלמי זעזועים לכלי רכב; 
מנשאי מגלשיים לכלי רכב; מסמרים לצמיגים; מסמרים 
לצמיגים; צמיגים לגלגלי כלי-רכב; צמיגים, מלאים, לגלגלי 

כלי-רכב; חישוקים לחידוש צמיגים; חישוקים לכלי-רכב [חגורות 
גלגלים]; חישוקים לכלי-רכב [מסוג טרקטור]; צמיגים ללא 
פנימיות עבור אופניים; צמיגים ללא פנימיות עבור אופנועים; 
שסתומים לצמיגי כלי-רכב; צמיגי גלגלים לכלי-רכב; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                                                 
                                                                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 72131/07/2016



Trade Mark No. 273836 מספר סימן

Application Date 16/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Famous Dave's of America, Inc.

Address: 12701 Whitewater Drive, Suite 200, 
Minnetonka, MN, 55343, U.S.A.

a Minnesota Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant, bar and take-out restaurant and catering 
services in Int. Class 43; all included in class 43.

מסעדה, בר ומסעדת משלוחים ושירותי קייטרינג הנכללים בסוג 
43 הבינ"ל; הנכללים כולם בסוג 43.                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 72231/07/2016



Trade Mark No. 273840 מספר סימן

Application Date 16/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. D. Integrity Applications Ltd. שם: א. ד. אינטגריטי אפליקיישנס בע"מ

Address: 102 Haavoda Street, Ashkelon, 78100, Israel כתובת : העבודה 102, אשקלון, 78100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose meter; Devices for monitoring blood 
glucose for medical purposes

מכשיר למדידת גלוקוז בדם; התקנים לניטור רמות גלוקוז בדם 
למטרות רפואיות.                 

כ"ה תמוז תשע"ו - 72331/07/2016



Trade Mark No. 273850 מספר סימן

Application Date 13/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242478 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Iniciatives de Comunicacions Geminis, S.L.

Address: Polígono Industrial de Torrefarrera, E-25123 
Torrefarrera (Lleida), Spain

(ESPAÑA Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, screens, keyboards, printers and 
computer programs.

כ"ה תמוז תשע"ו - 72431/07/2016



Trade Mark No. 273851 מספר סימן

Application Date 10/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242487 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NEXTER Systems

Address: 34, boulevard de Valmy, F-42328 ROANNE, 
France

(France Société Anonyme ("Limited company according 
to the French law"))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, electric, namely digital mapping, navigation 
assistance, tactical situation, graphic messaging 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
calculating machines and data processing 
equipment; recorded programs; communication 
apparatus, particularly in a vehicle or between 
vehicles; devices (software and computers) for 
assistance to the control of combat units (vehicles); 
devices (software and computers) for follow-up and 
exchange of tactical and/or logistical information 
between combat units (vehicles); devices (software 
and computers) for follow-up and exchange of 
tactical and/or logistical information between vehicle 
crew members; apparatus and instruments for 
simulation and training; apparatus and instruments 
for simulation and training using virtual or augmented 
reality; man-machine interfaces (intermediate 
apparatus enabling a person to converse with a 
machine, control various functions thereof and 
perceive or view the results of an order).

Class: 38 סוג: 38

Communication by computer terminals; computer-
assisted message and/or image transmission.

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

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

France, 12/06/2014, No. 14 4 097 341 צרפת, 12/06/2014, מספר 341 097 4 14

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

כ"ה תמוז תשע"ו - 72531/07/2016



Trade Mark No. 273855 מספר סימן

Application Date 12/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242539 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dan Foam, ApS

Address: Holmelund 43, DK-5560 Aarup, Denmark

(Denmark CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management and consultation services for 
the manufacture, marketing, distribution and sale of 
bedding and seating products, namely mattresses 
and cushions.

Class: 36 סוג: 36

Financial services namely, providing investment, 
research and advisory 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., 13/05/2014, No. 86279811 ארה"ב, 13/05/2014, מספר 86279811

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

כ"ה תמוז תשע"ו - 72631/07/2016



Trade Mark No. 273856 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242542 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of 
polyester, unprocessed plastics in all forms, 
unprocessed polyester resins, thermosetting plastic 
refractory materials, vinyl acetate, vinyl ester resins, 
adhesives, other than for stationery or household 
purposes, paints, varnishes, lacquers, preservatives 
against rust in the nature of a coating, wood 
preservatives, binding agents for paints, paint 
thinners, pigments, color pigments, preparations for 
preserving metal against rust in the nature of a 
coating, shoe dyes, paints for use in the printing 
industry, inks for use in printing, toners (including 
filled toner cartridges), colorants for use in the 
manufacture of food, colorants for use in the 
manufacture of beverages, oils, waxes for use in the 
manufacture of other products, wax emulsions and 
wax powders for industrial applications, waxes [raw 
material] (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods, such services may be provided by retail 
stores, wholesale outlets, by means of electronic 
media or through mail order catalogues.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/10/2014, No. 2014/83361 טורקיה, 15/10/2014, מספר 2014/83361

Class: 35 סוג: 35

כ"ה תמוז תשע"ו - 72731/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The mark in black in the black frame and 
consists of the text "Poliya" in blod, dark blue 
figurative letters, on the left side of the text "Poliya" is 
displayed a figurative "P" letter shaped by a thin, dark 
blue block followed by a combination of crescents 
circling clockwise, appearing in alternation dark blue 
and white.

The mark consists of the mark places in the black 
bold frame and consists of the text "Poliya" appearing 
in bold; on the left side of the text "Poliya" is 
displayed a figurative "P" letter shaped by a thin 
block followed by a combination of crescents circling 
clockwise.

 Owners

Name: POLİYA POLİESTER SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Firuzköy Bulvari, No 46, Avcilar, İstanbul, 
Turkey

(Turkey Limited Liability Company)

כ"ה תמוז תשע"ו - 72831/07/2016



Trade Mark No. 273860 מספר סימן

Application Date 23/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242625 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fondation JUNICLAIR

Address: 4-6 rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
Luxembourg, Luxembourg

(Fondation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
financial sponsorship; fund raising; charitable 
fundraising; financial appraisals; financial 
management; financial operations; raising capital; 
capital investment; mutual funds; fund investment; 
electronic funds transfer; issuance of securities; 
pawnbrokerage; loans [financing]; micro-credits, 
subsidies and financial assistance, particularly to 
foundations, associations or companies with a view 
to environmental protection, humanitarian aid and 
development of industry, commerce, hospitals, 
medical clinics, schools, training centers; financial 
assistance for development; financial assistance to 
populations; information relating to the aforesaid 
services.

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

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

Benelux, 26/02/2014, No. 1285142 בנלוקס, 26/02/2014, מספר 1285142

Class: 36 סוג: 36

כ"ה תמוז תשע"ו - 72931/07/2016



Trade Mark No. 273862 מספר סימן

Application Date 03/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242636 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal accessories of doors and windows, namely, 
door handles, window handles, metal panels for 
doors and windows, doors and windows closers and 
openers, non-electric, window latches of metal; metal 
nameplates and door nameplates, door chains of 
metal, door and window handles of metal.

Class: 9 סוג: 9

Electric plugs, electric sockets, electric junction 
boxes, electric switches, circuit breakers, electrical 
fuses, lighting ballasts, electric control panels, 
electric connectors and sockets, electric wires and 
cables.

Class: 11 סוג: 11

Lighting installations, lighting apparatus for vehicles, 
interior and exterior lights; lamps, light bulbs, 
projector lamps, lanterns, chandeliers, lamp glasses, 
lamp mantles, lamps for directional signals, 
headlights, light bulbs for signals and park lights, 
reflector lamps.

Class: 20 סוג: 20

Curtain holders, not of textile material; curtain hooks, 
curtain rails, curtain rings, curtain rods, curtain 
rollers, curtain tie-backs; windows handles, not of 
metal; door handles, not of metal; window fittings, not 
of metal; door fittings, not of metal; locks, not of 
metal and non-electric; furniture fittings, not of metal; 
furniture parts, namely, chair legs, table leaves, arm 
rests.

כ"ה תמוז תשע"ו - 73031/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Turquoise, blue and white.

 Owners

Name: GÜZEL METAL İNŞAAT MALZEMELERİ 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Isteks Sanayi 
Sitesi,Sosyal Merkez Binası, Kat: 2, No: 33, Başakşehir - 
İstanbul, Turkey

(Turkey Limited Liability Company)

כ"ה תמוז תשע"ו - 73131/07/2016



Trade Mark No. 273863 מספר סימן

Application Date 07/10/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242642 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for users to engage in ongoing 
discussions and at the same time view and modify 
documents and information for the purposes of 
enabling users to collaborate on activity planning, 
personal tasks and business projects; computer 
software for users to view, discuss, modify, comment 
on, and update documents, text, images, and video 
in real time from remote locations; computer software 
for use with mobile devices for users to engage in 
ongoing discussions and at the same time view and 
modify documents and information for the purposes 
of enabling users to collaborate on activity planning, 
personal tasks and business projects; computer 
software for use with mobile devices for users to 
view, discuss, modify, comment on, and update 
documents, text, images, and video in real time from 
remote locations.

כ"ה תמוז תשע"ו - 73231/07/2016



 Owners

Name: Quip, Inc.

Address: 988 Market St., 7th Floor, San Francisco CA 
94102, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for users to engage in ongoing 
discussions and at the same time view and modify 
documents and information for the purposes of 
enabling users to collaborate on activity planning, 
personal tasks and business projects; providing 
temporary use of online non-downloadable computer 
software for users to view, discuss, modify, comment 
on, and update documents, text, images, and video 
in real time from remote locations; providing 
temporary use of online non-downloadable computer 
software for use with mobile devices for users to 
engage in ongoing discussions and at the same time 
view and modify documents and information for the 
purposes of enabling users to collaborate on activity 
planning, personal tasks and business projects; 
providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for use with mobile devices for 
users to view, discuss, modify, comment on, and 
update documents, text, images, and video in real 
time from remote locations.

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

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

U.S.A., 08/04/2014, No. 86246264 ארה"ב, 08/04/2014, מספר 86246264

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 73331/07/2016



Trade Mark No. 273864 מספר סימן

Application Date 30/09/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242657 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ה תמוז תשע"ו - 73431/07/2016



Class: 7 סוג: 7

Machines, machine tools and industrial robots for 
processing and shaping wood, metals, glass, plastics 
and minerals; construction machines and robotic 
mechanisms (machines) for use in construction, 
namely, glass, stone, leather or metal working 
machines; wood working machines; lifting, loading 
and transmission machines and robotic mechanisms 
(machines) for lifting, loading and transmission 
purposes; lifting and mechanical hoisting apparatus, 
namely, moving pavements (sidewalks), elevating 
platforms, lifts, cranes, hoists, belt conveyors; 
elevators and parts thereof, elevator belts, elevator 
chains being parts of machines, elevator doors, 
elevator gears, elevator motors; machines and 
robotic mechanisms (machines) for use in agriculture 
and animal breeding, machines and robotic 
mechanisms (machines) for processing cereals, 
fruits, vegetables and food; engines and motors, 
other than for land vehicles, parts and fittings 
therefor; parts of land vehicle motors and engines, 
included in this class, namely, air compressors for 
vehicles; bearings (parts of machines), roller or ball 
bearings, machines for mounting and detaching tires; 
alternators, current generators, electric generators, 
current generators operated with solar energy; 
painting machines, automatic spray guns for paint, 
electric, hydraulic and pneumatic punching machines 
and guns, electric adhesive tape dispensers 
(machines), electric guns for compressed gas or 
liquid spraying machines, electric hand drills, electric 
hand saws, electric jigsaw machines, spiral 
machines, compressed air machines, compressors 
(machines), vehicle washing installations, robotic 
mechanisms (machines) with the abovementioned 
functions; electric and gas-operated welding 
apparatus, electric arc welding apparatus, electric 
soldering apparatus, electric arc cutting apparatus, 
electrodes for welding machines, industrial robots 
(machines) with the abovementioned functions; 
printing machines and apparatus; packaging 
machines, filling, plugging and sealing machines, 
bottling and capping machines, industrial printing 
machines, labelers (machines), sorting machines, 
industrial robots (machines) with the abovementioned 
functions, machine tools for forming, riveting and 
swaging of metal and plastics, electric packing 
machines for plugging and sealing of plastics; 
machines for textile processing, sewing machines, 
electric clothing pressing machines, industrial robots 
(machines) with the abovementioned functions; 
pumps other than parts of machines or engines, fuel 
dispensing pumps for service stations, self-regulating 
fuel pumps; electric kitchen machines for chopping, 
grinding, crushing, mixing and mincing foodstuff, 
washing machines, laundry washing machines, 
dishwashers, spin driers (not heated), electric 
cleaning machines for cleaning floors, carpets or 
floorings, vacuum cleaners and parts thereof; 
automatic vending machines; galvanizing and 
electroplating machines; electric door openers and 
closers.

כ"ה תמוז תשע"ו - 73531/07/2016



Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The applicant wishes to disclaim 
protection for the wording "elevator" apart from the 
mark. separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: DAPSAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Atatürk Caddesi,Soner Apartmanı Altı, No: 116, 
Antakya, Hatay, Turkey

(Turkey Limited Liability Company)

כ"ה תמוז תשע"ו - 73631/07/2016



Trade Mark No. 273865 מספר סימן

Application Date 12/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242661 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Super Evil Mega Corp.

Address: Suite A, 119 South B Street, San Mateo CA 
94401, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; video game software; 
computer and video game software for use on 
console platforms, namely, global communications 
network capable and connectable systems for 
individual, peer-to-peer, online and multiplayer play; 
computer game programs for use in connection with 
multiplayer interactive games played over a global 
communication network, video game software for use 
on mobile phones; computer programs for use in 
tracking the status of various users of online 
interactive gaming services, and for matching online 
game players with other players of all skill levels.

Class: 38 סוג: 38

Providing on-line chat rooms and on-line interactive 
discussion forums, for gamers and computer game 
players, all for transmission of messages concerning 
video games and computer games.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing an on-line 
computer game for others over global and local area 
computer networks; providing interactive online 
computer games via the world wide web; providing 
information about online computer games and video 
games via the world wide web; providing on-line 
multiplayer interactive computer and video games via 
the world wide web; providing on-line trivia, tips and 
strategies for computer games; providing tracking of 
users of online interactive gaming services and 
matching online game players with other players of 
all skill levels; arranging and conducting competitions 
for video gamers and computer game players; 
arranging online computer and video game 
competitions for interactive game players.

כ"ה תמוז תשע"ו - 73731/07/2016



Trade Mark No. 273866 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242683 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical and biochemical products used in industry, 
science, photography; unprocessed plastics; 
compounds that can be cross-linked to form plastics; 
unprocessed plastics in the form of solutions, 
emulsions, dispersions, powders, redispersible 
powders, granules, pastes, extrudates and in dried 
form, particularly in spray dried form; raw materials, 
auxiliaries, additives and catalysts for producing 
plastics; polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, 
polyvinyl alcohols, polyvinyl acetals, acrylates, their 
mixtures, blends, alloys, copolymers, graft 
copolymers and block copolymers with one another 
or with other polymers; agents for impregnating, 
binding or coating of textiles, furs, leather, non-
wovens and fabrics; thickening and thixotropic 
agents, for example for printing inks, for adhesives 
and for pastes; chemical impregnating agents for 
building materials, wood, artificial and natural stone, 
mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum, 
masonry, facades; coating agents made of plastics 
for paper, mineral material chemical products for use 
in industry; fillers and for pigments; binders for glues, 
adhesives used in the construction chemical industry; 
binders for chemical products for use in industry 
nonwovens, filters, laminates, fibre sizes, carpet 
finishes, needle felts, paper slip, paper impregnants, 
flameproofing finishes and HF weldability finishes; 
plasticisers for plastics; adhesion promoters, namely, 
adhesive agents for concrete and cement; antistatic 
agents; vinyl acetate; vinyl chloride; adhesives for 
industrial purposes; raw materials for lacquers; 
lacquer auxiliaries.

Class: 2 סוג: 2

Paints; varnishes; lacquers; lacquer additives; flow 
control agents, binders and thinners for lacquers and 
paints; bactericidal, fireproof and hammer finish 
additives for lacquers; lacquers for coating electrical 
and electronic parts and components.

Class: 16 סוג: 16

Adhesives for stationery articles; adhesives for 
household purposes; bookbinding paste; packaging 
material made from plastic.

כ"ה תמוז תשע"ו - 73831/07/2016



 Owners

Name: Wacker Chemie AG

Address: Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München, 
Germany

(Germany stock corporation)

Class: 17 סוג: 17

Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing, 
packing and insulating material; products containing 
or made of plastics in the form of blocks, extrudates, 
powders, sheets, films, rods, flexible pipes, fibres 
(not for textile use), moulded bodies, solutions, 
emulsions, dispersions, granules, redispersible 
powders; thermoplastic synthetic resins; sealants for 
joints; insulating paints and varnishes; insulating oils.

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

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

Germany, 14/05/2014, No. 30 2014 046 947.2/01 גרמניה, 14/05/2014, מספר 947.2/01 046 2014 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

כ"ה תמוז תשע"ו - 73931/07/2016



Trade Mark No. 273867 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242703 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather; leather goods; hiking, 
beach and travel bags; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols; suitcases (carrying cases); 
handbags; travel bags; backpacks, wheeled bags; 
garment bags for travel; vanity cases; vanity cases 
(empty); empty toiletry sets; satchels; tote bags; 
shoulder bags; baby-changing bags; bags and sling 
bags for carrying infants; school bags; tag holders of 
leather or imitation leather for luggage; cases, empty 
cases and empty bags for holding cosmetics; purses 
(coin purses); wallets; card holders; document 
holders.

Class: 25 סוג: 25

Children's clothing, children's footwear, children's 
headgear.

כ"ה תמוז תשע"ו - 74031/07/2016



Class: 35 סוג: 35

Advertising; dissemination of advertising material 
(leaflets, printed matter, prospectuses, samples); 
online advertising on a computer network; newspaper 
subscription services (for others); business 
management and organization consultancy; 
computerized file management; sales promotion for 
others; demonstration of goods; commercial 
information and advice for consumers (consumer 
advice shop); commercial functions at points of sale; 
promotion of goods; organization of fairs, trade 
shows, forums, congresses and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of 
promotional activities; presentation of goods on all 
communication media, for retail sale; procurement 
services for others (purchasing goods and services 
for other businesses); retail sale services in stores, 
by mail order or online via a website for products, 
namely soaps, perfumery products, cosmetics, hair 
products and lotions, candles (for lighting), cutlery, 
forks and spoons, optical goods, spectacles (optics), 
sunglasses, decorative magnets, medical apparatus 
and instruments, massage apparatus, teething rings, 
feeding bottles, babies' pacifiers (teats), feeding 
bottle teats, breast pumps, breast-feeding apparatus, 
incubators for babies, thermometers for medical use, 
cooking apparatus, bath tubs, electric heaters for 
feeding bottles, sterilizers, jewelry articles, watches, 
charms, key rings (trinkets or fobs), jewelry cases 
(caskets), paste jewelry, writing instruments, boxes of 
cardboard or paper, books, modeling paste, leather 
goods, handbags, backpacks, school bags, travel 
bags, trunks and suitcases, baby-changing bags, 
baby carrier bags, furniture, mirrors (looking glasses), 
frames, toy chests, cushions, bedding except linen, 
mobiles (objects for decoration), playpens for babies, 
mats for infant playpens, baby changing mats, infant 
walkers, figurines (statuettes) of wood, wax, plaster 
or plastic, statuettes of wood, wax, plaster or plastic, 
boxes of wood or plastic, household or kitchen 
utensils and containers, brushes (except 
paintbrushes), tableware, glasses (receptacles), 
fabrics, bed and household linen, table linen, bath 
linen, blinds and curtains of textile, clothing, footwear 
(excluding orthopedic footwear), hats, bonnets, hair 
bands, barrettes (hair slides), broaches (clothing 
accessories), hair ornaments, games, toys, 
decorations for Christmas trees; the bringing 
together, for the benefit of others, of the aforesaid 
goods enabling consumers to conveniently view and 
purchase those goods.

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

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

France, 25/06/2014, No. 144100824 צרפת, 25/06/2014, מספר 144100824

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

כ"ה תמוז תשע"ו - 74131/07/2016



 Owners

Name: C.W.F. Children Worldwide Fashion

Address: Zone Industrielle du Bois-Joly, Avenue des 
Sables, F-85500 Les Herbiers, France

(France Société par actions simplifiée)

כ"ה תמוז תשע"ו - 74231/07/2016



Trade Mark No. 273868 מספר סימן

Application Date 28/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1242715 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer servers; computer peripheral 
devices; computer hardware; silicon chips; 
microchips; microprocessors; microchip sets; 
computer chip boards; printed circuit boards; 
semiconductors for use in computers; software; 
firmware; computer applications; computer programs; 
data processors; downloadable software; 
downloadable computer applications; downloadable 
electronic publications; data storage media; computer 
drives; telecommunications equipment.

Class: 35 סוג: 35

Business services for the management and operation 
of data centres; data processing; data transcription; 
automated data processing; collection of data.

Class: 36 סוג: 36

Financial services; facilitation of financial transactions 
using unconventional currency systems and 
bartering; facilitation of cryptocurrency transactions.

Class: 42 סוג: 42

Computer design and research; microchip design and 
research; microprocessor design and research; 
design and research into semiconducting and 
superconducting materials; design and research into 
semiconductor topography; software and firmware 
design and development; leasing and rental of 
computers, computer servers, virtual computer data 
storage, software and firmware; scientific and 
technical research into computers; electronic storage 
of data; computer networking services for the 
operation of data centres; computer technical support 
services for the operation of data centres; data 
encryption and decryption; data coding and 
decoding; encryption, decryption, and authentication 
of information, data and messages; data mining; 
software as a service [SaaS]; cloud computing 
services.

כ"ה תמוז תשע"ו - 74331/07/2016



 Owners

Name: Bitfury Group Limited

Address: c/o Harneys Services (Cayman) Limited, 4th 
Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, PO Box 
10240, KY1-1002 George Town, Cayman Islands

(Cayman Islands Limited liability company)

כ"ה תמוז תשע"ו - 74431/07/2016



Trade Mark No. 273870 מספר סימן

Application Date 24/07/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1242819 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Salsas Holdings Pty Ltd

Address: Level 1,Tower 2,Chadstone Place, 1341 
Dandenong Road, CHADSTONE, Australia

(Australia Company Limited by Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cooked meals consisting principally of meat and 
vegetables; meat; meat extracts; salads containing 
meat; steaks of meat; fish products; poultry products; 
cooked fruits; dried fruit; preserved fruits; cooked 
dishes with vegetables (vegetables predominating); 
cooked vegetables; dried vegetables; preserved 
vegetables; vegetable food products; dairy products; 
prepared salads; salads containing poultry; vegetable 
salads; steaks of fish; beans, preserved; refried 
beans; cheese; potato chips; mixtures of vegetables 
and herbs.

Class: 30 סוג: 30

Corn chips; snack foods made from corn; snack 
products made of cereals; burritos; food products for 
making tacos; tacos; nachos; sauces (condiments); 
flavoured rices; tortillas; processed quinoa; spices.

Class: 43 סוג: 43

Bar services; cafeteria services; catering services; 
restaurant services; takeaway food and drink 
services.

כ"ה תמוז תשע"ו - 74531/07/2016



Trade Mark No. 273891 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243161 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

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

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shampoos, gels, powders, sprays, foams, balms, 
creams, lotions, serums, masks, oils and waxes for 
hair styling and hair care, hair sprays, hair dyes and 
bleaching products, protection products for dyed hair, 
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)

France, 31/07/2014, No. 14 4 109 562 צרפת, 31/07/2014, מספר 562 109 4 14

Class: 3 סוג: 3

כ"ה תמוז תשע"ו - 74631/07/2016



Trade Mark No. 273893 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0768210 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pufas Werk KG

Address: Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, 
Germany

(Germany special partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for industrial use, adhesives for industrial 
use, wallpaper adhesives, wood glues, glues for wall, 
ceiling and floor coverings, floor covering matters, 
adhesives for the DIY market, all purpose adhesives, 
tile adhesives; cellulose waste, neutralizing salt.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, enamels, rust treatments, wood 
preserving emulsions, primers, emulsions, full-tone 
and toning paint, water repellants, fluosilicate 
treatments, emulsion-based fillers, fillers for plaster 
and cement-based surfaces, putties, mordants, 
wallpaper removers, tinting pastes, wall and ceiling 
paints, oil proof paint.

Class: 3 סוג: 3

Paint removers.

Class: 5 סוג: 5

Algicides and fungicides, mould removing sprays, 
algae and mould removers, fungicide paint additives.

Class: 17 סוג: 17

Fillers, joint fillers, putties (included in this class).

Class: 19 סוג: 19

Building materials (not of metal), plaster, cement, 
hole, joint and crack fillers.

כ"ה תמוז תשע"ו - 74731/07/2016



Trade Mark No. 273895 מספר סימן

Application Date 26/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0784845 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fidessa Group Plc

Address: Dukes Court, Duke Street, Woking, Surrey 
GU21 5BH, United Kingdom

(United Kingdom (GB) Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, computing apparatus and instruments, 
electric and electronic apparatus and instruments, all 
for the storage, processing, retrieval, transmission, 
editing, visual display, and print out of data; computer 
programs; tapes, cards and discs, all being magnetic; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; all 
included in this class.

Class: 42 סוג: 42

Computer services; computer programming; design, 
planning, configuration, development, 
implementation, integration and commissioning of 
computer hardware, computer firmware, computer 
software and computer systems; commissioning, 
configuration, implementation and integration of 
computer peripheral devices, computer programs, 
data processing apparatus and instruments, 
electronic and electrical apparatus and instruments, 
telecommunications apparatus and audiovisual 
teaching apparatus; leasing, rental and licensing of 
computers, computer hardware, computer firmware, 
computer software and computer systems; 
maintenance of computer software; updating of 
computer software; project management; advisory, 
consultancy and information services relating to the 
aforesaid services.

כ"ה תמוז תשע"ו - 74831/07/2016



Trade Mark No. 273897 מספר סימן

Application Date 24/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0837164 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROLEX SA

Address: Rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211 Genève 
26, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery articles, watch cases, buckles of precious 
metal, bracelets (jewellery), watchstraps, dials (clock 
and watchmaking), watch chains, chronographs 
(watches), chronometers, chronometric instruments, 
watches, wristwatches, all the aforesaid goods not 
gold plated or lined, nor made of gilded metal or 
imitation gold.

כ"ה תמוז תשע"ו - 74931/07/2016



GLAULESS

Trade Mark No. 273925 מספר סימן

Application Date 16/04/2015 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 miotics, 
mydriatics and antiglaucoma drugs; all included in 
class 5.                   

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים לכיווץ האישונים, תכשירים 
להרחבת האישונים ותרופות נגד גלאוקומה; הנכללים כולם 

בסוג 5.

כ"ה תמוז תשע"ו - 75031/07/2016



HP MULTI JET FUSION

Trade Mark No. 273926 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Ceramic powders used in manufacturing; 
conditioning fluids for use in 3D printing machines; all 
included in class 1.

אבקות קרמיקה המשומשות בייצור; נוזלי אוורור לשימוש 
במדפסות תלת ממד; הנכללים כולם בסוג 1.                         

                                  

Class: 6 סוג: 6

Common metal powders used in manufacturing; all 
included in class 6.

אבקות מתכת נפוצות המשומשות בייצור; הנכללים כולם בסוג 
                           .6

Class: 7 סוג: 7

Machines, namely, three dimensional (3D) printers, 
three dimensional (3D) scanners; printing machines 
for commercial or industrial use; all included in class 
7.

מכונות, שהם, מדפסות תלת ממד (3די), סורקי תלת ממד 
(3די); מכונות דפוס לשימוש מסחרי או תעשייתי; הנכללים כולם 
בסוג 7.                                                                           

                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 75131/07/2016



Class: 9 סוג: 9

Online software in the nature of downloadable 
computer software for use in three dimensional 
scanning and printing of objects; computers, personal 
computers, laptop computers, notebook computers, 
desktop computers, tablet computers, computer 
hardware, handheld computers, Computer 
workstations comprising computers, scanners, 
computer peripheral devices, computer printers, 
computer display screens; computer software, 
namely, computer software for the three-dimensional 
scanning of objects, editing of such images, and 
operating and managing three dimensional printers 
that print such images; computer programs, namely, 
computer software for the three-dimensional 
scanning of objects, editing of such images, and 
operating and managing three dimensional printers 
that print such images; imaging hardware and 
software, namely, three dimensional (3D) scanners, 
computer software for the three-dimensional 
scanning of objects and editing of such images; 
computer operating software; computer aided design 
(CAD) software; printing and imaging software, 
namely, computer software for the three-dimensional 
scanning of objects, editing of such images, and 
operating and managing three dimensional printers 
that print such images; computer peripherals; 
computer peripheral units; computer software for use 
in operating and controlling computer peripheral 
units; printers, computer printers, all-in-one printers, 
three dimensional (3D) printers; facsimile machines, 
scanners, three dimensional (3D) scanners, copiers, 
photocopiers; multifunctional devices comprised of 
printers, facsimile machines, scanners and copiers; 
computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing data, text, 
image and audio files; computer software for creating 
and inscribing text and images onto optical recording 
media; recordable and rewritable blank digital 
storage media; computer disk drives; computer 
optical drives; all included in class 9.

תוכנה מקוונת בצורה של תוכנת מחשב להורדה לשימוש 
בסריקה והדפסה תלת ממדית של אובייקטים; מחשבים, 

מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מחשבי מחברת, מחשבים 
נייחים, מחשבי לוח, חומרת מחשב, מחשבי כף יד, עמדות 
מחשב הכוללות מחשבים, סורקים, התקני מחשבי היקפיים, 
מדפסות מחשב, מסכי תצוגת מחשב; תוכנת מחשב, שהיא, 
תוכנת מחשב לסריקה תלת ממדית של אובייקטים, עריכה של 
תמונות כאלה, והפעלה וניהול מדפסות תלת ממד המדפיסות 
תמונות כאלה; תכניות מחשב, שהן, תוכנת מחשב לסריקה 

תלת ממדית של אובייקטים, עריכה של תמונות כאלה, והפעלה 
וניהול מדפסות תלת ממד המדפיסות תמונות כאלה; חומרת 
ותוכנת הדמיה, שהן, סורקי תלת ממד (3די), תוכנת מחשב 

לסריקה תלת ממדית של אובייקטים ועריכה של תמונות כאלה; 
תוכנת הפעלת מחשב; תוכנת עיצוב בעזרת מחשב (סי.איי.די); 
תוכנת הדמיה והדפסה, שהיא, תוכנת מחשב לסריקה תלת 
ממדית של אובייקטים, עריכה של תמונות כאלה, והפעלה 

וניהול מדפסות תלת ממד המדפיסות תמונות כאלה; ציוד היקפי 
למחשב; יחידות ציוד היקפי למחשב; תוכנת מחשב לשימוש 
בהפעלה ושליטה ביחידות ציוד היקפי למחשב; מדפסות, 
מדפסות מחשב, מדפסות הכול באחד, מדפסות תלת ממד 
(3די); מכונות פקסימיליה, סורקים, סורקי תלת ממד (3די), 
מכונות צילום, מכונות צילום תמונות, מכשירים רב תכליתיים 
המורכבים ממדפסות, מכונות פקסימיליה, סורקים ומכונות 

צילום; תוכנת מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, שידור, תפעול 
וסקירה של נתונים, טקסט, תמונות וקבצי אודיו; תוכנת מחשב 
ליצירה וחריטה של טקסט ותמונות על גבי מדיית הקלטה 

אופטית; מדיית אחסון דיגיטלית ריקה לצריבה ולצריבה חוזרת; 
כונני דיסק למחשב; כוננים אופטיים למחשב; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 17 סוג: 17

Plastics composite material in the form of powder 
and pellets for use in additive manufacturing; plastic 
in powdered form; semi-processed plastics; semi-
processed thermoplastics; semi-processed 
thermoplastics in powder form; thermoplastic 
compounds; plastics in extruded form for use in 
further manufacturing; semi-worked thermoplastic 
powders used for 3D printing; semi-worked ABS 
(acrylonitrile butadiene styrene) powders for use in 
3D printing; semi-worked PLA (polylactic acid) 
powders for use in 3D printing; all included in class 
17.

חומר המורכב מפלסטיק בצורת אבקה וכדורים לשימוש בתוסף 
ייצור; פלסטיק בצורת אבקה; פלסטיק מעובד למחצה; חומרים 

תרמופלסטיים מעובדים למחצה; חומרים תרמופלסטיים 
מעובדים למחצה בצורת אבקה; תרכובות תרמופלסטיות; 
פלסטיק בצורה מעוקמת לשימוש בייצור נוסף; אבקות 

תרמופלסטיות מעובדות למחצה המשומשות להדפסה תלת 
ממדית; אבקות איי.בי.אס (אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן) 
מעובדות למחצה לשימוש בהדפסה תלת ממדית; אבקות 
פי.אל.איי (חומצה פולילאקטית) מעובדות למחצה לשימוש 

בהדפסה תלת ממדית; הנכללים כולם בסוג 17.                     
                                                                                    

                    

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of printers, 3D 
printers, computers and computer hardware; all 
included in class 37.

התקנה, תחזוקה ותיקון של מדפסות, מדפסות תלת ממד, 
מחשבים וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 37.                   

                                              

כ"ה תמוז תשע"ו - 75231/07/2016



Class: 40 סוג: 40

3D printing; additive manufacturing; custom 
fabrication of parts, components and models for 
others, namely, custom manufacture of 3D printing 
equipment and components; three dimensional 
printing services; digital printing services; consulting 
services, namely, technical consulting related to the 
additive manufacturing process of products to the 
order and specification of others; technical advice, 
information and consultancy in relation to 3D printers 
and 3D printing; technical consultation in the field of 
3D printing; all included in class 40.

הדפסה תלת ממדית; ייצור תוסף; הרכבה מותאמת אישית של 
חלקים, רכיבים ומודלים לאחרים, שהם, ייצור מותאם אישית 
של ציוד ורכיבים להדפסה תלת ממדית; שירותי הדפסה תלת 
ממדית; שירותי הדפסה דיגיטלית; שירותי ייעוץ, שהם, ייעוץ 

טכני הנוגע לתהליך ייצור תוסף של מוצרים להזמנה ומפרט של 
אחרים; ייעוץ טכני, מידע וייעוץ ביחס למדפסות תלת ממד 
והדפסה תלת ממדית; ייעוץ טכני בתחום של הדפסה תלת 

ממדית; הנכללים כולם בסוג 40.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Electronic data storage; providing a website for the 
storage of digital files, images and photographs; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in three dimensional scanning and 
printing of objects; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for use in three 
dimensional scanning and printing of objects; online 
software in the nature of providing a web site 
featuring temporary use of non-downloadable 
software for use in three dimensional scanning and 
printing of objects; consulting services, namely, 
technological consultation in the technology field of 
3D printers and printing systems for use in additive 
manufacturing; computer software consultancy; 
computer hardware and software development and 
design; installation and maintenance of computer 
software; all included in class 42.

אחסון נתונים אלקטרוניים; אספקת אתר אינטרנט לאחסון של 
קבצים דיגיטליים, תמונות וצילומים; שירותי תוכנה כשירות 
(אס.איי.איי.אס) המציעים תוכנה לשימוש בסריקה והדפסה 
תלת ממדית של אובייקטים; אספקת שימוש זמני בתוכנה 

מקוונת שלא להורדה לשימוש בסריקה והדפסה תלת ממדית 
של אובייקטים; תוכנה מקוונת בצורה של אספקת אתר 

אינטרנט המציע שימוש זמני בתוכנה שלא להורדה לשימוש 
בסריקה והדפסה תלת ממדית של אובייקטים; שירותי ייעוץ, 
שהם, ייעוץ טכנולוגי בתחום הטכנולוגי של מדפסות תלת ממד 
ומערכות הדפסה לשימוש בייצור תוסף; ייעוץ תוכנת מחשב; 
פיתוח ועיצוב חומרת ותוכנת מחשב; התקנה ותחזוקה של 

תוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

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

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

U.S.A., 22/10/2014, No. 86/430994 ארה"ב, 22/10/2014, מספר 86/430994

Class: 1 סוג: 1

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 17 סוג: 17

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 75331/07/2016



 Owners

Name: HP Hewlett Packard Group LLC

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, 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

כ"ה תמוז תשע"ו - 75431/07/2016



Trade Mark No. 273929 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 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

Baking products, pastry, cakes, snack cakes, 
cookies, biscuits, chocolate, marshmallows, pies, 
tarts and rolls; all included in class 30.

מוצרי מאפייה, מאפים, עוגות, חטיפי עוגות, עוגיות, 
ביסקוויטים, שוקולד, מרשמלו, פאי, טארטים וגלילות; הנכללים 

כולם בסוג 30.                                     

כ"ה תמוז תשע"ו - 75531/07/2016



Trade Mark No. 273930 מספר סימן

Application Date 17/04/2015 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

Bakery products, pastry, cakes, snack cakes, 
cookies, biscuits, chocolate, marshmallows, pies, 
tarts and rolls; all included in class 30.

מוצרי מאפייה, מאפים, עוגות, חטיפי עוגות, עוגיות, 
ביסקוויטים, שוקולד, מרשמלו, פאי, טארטים וגלילות; הנכללים 

כולם בסוג 30.                                     

כ"ה תמוז תשע"ו - 75631/07/2016



Trade Mark No. 273931 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zebra United Ltd. שם: זברה יונייטד בע"מ

Address: Sapir st, P.O.B. 15080, Ashdod, Ad Halom, 
Israel

כתובת : רח' ספיר, ת.ד. 15080, אשדוד, אזור תעשיה עד הלום, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomi Friedman, Law Office

Address: 15 Lochamei Ha Guettaot, Yehud, 5621515, 
Israel

שם: שלומי פרידמן, משרד עורכי דין

כתובת : רח' לוחמי הגטאות 15, יהוד, 5621515, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers; 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes; cooking pans, non-electric cooking 
utensils; baskets for domestic use, bread baskets; 
cookery molds; trays for household use; candlesticks; 
napkin rings, napkin holders; cocktail shakers, 
cocktail stirrers, corkscrews; hand operated coffee 
grinders, non-electric coffee percolators; hand-
operated pepper mills; pepper and salt shakers, 
spice sets; dishes for soap; toilet utensils, toilet paper 
holders; vases; flower pots; all included in class 21.    
                              

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; כלי זכוכית, חרסינה וכלי-חרס 
שאינם כלולים בסוגים אחרים; מחבתות, כלי בישול שאינם 

חשמליים; סלים לשימוש ביתי, סלי לחם; תבניות אפיה; מגשים 
לשימוש ביתי; פמוטים; טבעות למפיות, מעמדי מפיות; שייקרים 
לקוקטיילים, בוחשנים לקוקטיילים, חולצי פקקים; מטחנות קפה 
ידניות, פרקולטורים לקפה שאינם חשמליים; מטחנות פלפל 

ידניות, מלחיות ופלפליות, מערכות תבלינים; כלים לסבון; כלים 
לשירותים, מחזיקי נייר טואלט; אגרטלים; עציצים; הנכללים 

כולם בסוג 21.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 24 סוג: 24

Textile goods for the home; bed covers; bed linen; 
table cloths; table napkins of textile; table runners; 
tablemats (placemats) not of paper; bath towels and 
kitchen towels; curtains of textile; tapestry of textile; 
all included in class 24.

מוצרי טקסטיל לבית; כיסויי מיטה; מצעים למיטה; מפות שולחן; 
מפיות שולחן מבד; ראנרים לשולחן; תחתיות לשולחן (מַּצָעִיות) 
שאינן מנייר; מגבות אמבטיה ומגבות מטבח; וילונות מטקסטיל; 

שטיחי קיר מבד; הנכללים כולם בסוג 24.
                                                                   

כ"ה תמוז תשע"ו - 75731/07/2016



ZEBRA HOME

Trade Mark No. 273932 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zebra United Ltd. שם: זברה יונייטד בע"מ

Address: Sapir st, P.O.B. 15080, Ashdod, Ad Halom, 
Israel

כתובת : רח' ספיר, ת.ד. 15080, אשדוד, אזור תעשיה עד הלום, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomi Friedman, Law Office

Address: 15 Lochamei Ha Guettaot, Yehud, 5621515, 
Israel

שם: שלומי פרידמן, משרד עורכי דין

כתובת : רח' לוחמי הגטאות 15, יהוד, 5621515, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers; 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes; cooking pans, non-electric cooking 
utensils; baskets for domestic use, bread baskets; 
cookery molds; trays for household use; candlesticks; 
napkin rings, napkin holders; cocktail shakers, 
cocktail stirrers, corkscrews; hand operated coffee 
grinders, non-electric coffee percolators; hand-
operated pepper mills; pepper and salt shakers, 
spice sets; dishes for soap; toilet utensils, toilet paper 
holders; vases; flower pots; all included in class 21.    
                              

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; כלי זכוכית, חרסינה וכלי-חרס 
שאינם כלולים בסוגים אחרים; מחבתות, כלי בישול שאינם 

חשמליים; סלים לשימוש ביתי, סלי לחם; תבניות אפיה; מגשים 
לשימוש ביתי; פמוטים; טבעות למפיות, מעמדי מפיות; שייקרים 
לקוקטיילים, בוחשנים לקוקטיילים, חולצי פקקים; מטחנות קפה 
ידניות, פרקולטורים לקפה שאינם חשמליים; מטחנות פלפל 

ידניות, מלחיות ופלפליות, מערכות תבלינים; כלים לסבון; כלים 
לשירותים, מחזיקי נייר טואלט; אגרטלים; עציצים; הנכללים 

כולם בסוג 21.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 24 סוג: 24

Textile goods for the home; bed covers; bed linen; 
table cloths; table napkins of textile; table runners; 
tablemats (placemats) not of paper; bath towels and 
kitchen towels; curtains of textile; tapestry of textile; 
all included in class 24.

מוצרי טקסטיל לבית; כיסויי מיטה; מצעים למיטה; מפות שולחן; 
מפיות שולחן מבד; ראנרים לשולחן; תחתיות לשולחן (מַּצָעִיות) 
שאינן מנייר; מגבות אמבטיה ומגבות מטבח; וילונות מטקסטיל; 
שטיחי קיר מבד; הנכללים כולם בסוג 24.                             

                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 75831/07/2016



זברה הום

Trade Mark No. 273933 מספר סימן

Application Date 15/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zebra United Ltd. שם: זברה יונייטד בע"מ

Address: רח' ספיר, P.O.B. 15080,  אשדוד, אזור תעשיה עד
הלום, ישראל

כתובת : רח' ספיר, ת.ד. 15080, אשדוד, אזור תעשיה עד הלום, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomi Friedman, Law Office

Address: 15 Lochamei Ha Guettaot, Yehud, 5621515, 
Israel

שם: שלומי פרידמן, משרד עורכי דין

כתובת : רח' לוחמי הגטאות 15, יהוד, 5621515, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers; 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes; cooking pans, non-electric cooking 
utensils; baskets for domestic use, bread baskets; 
cookery molds; trays for household use; candlesticks; 
napkin rings, napkin holders; cocktail shakers, 
cocktail stirrers, corkscrews; hand operated coffee 
grinders, non-electric coffee percolators; hand-
operated pepper mills; pepper and salt shakers, 
spice sets; dishes for soap; toilet utensils, toilet paper 
holders; vases; flower pots; all included in class 21.    
                              

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; כלי זכוכית, חרסינה וכלי-חרס 
שאינם כלולים בסוגים אחרים; מחבתות, כלי בישול שאינם 

חשמליים; סלים לשימוש ביתי, סלי לחם; תבניות אפיה; מגשים 
לשימוש ביתי; פמוטים; טבעות למפיות, מעמדי מפיות; שייקרים 
לקוקטיילים, בוחשנים לקוקטיילים, חולצי פקקים; מטחנות קפה 
ידניות, פרקולטורים לקפה שאינם חשמליים; מטחנות פלפל 

ידניות, מלחיות ופלפליות, מערכות תבלינים; כלים לסבון; כלים 
לשירותים, מחזיקי נייר טואלט; אגרטלים; עציצים; הנכללים 

כולם בסוג 21.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 24 סוג: 24

Textile goods for the home; bed covers; bed linen; 
table cloths; table napkins of textile; table runners; 
tablemats (placemats) not of paper; bath towels and 
kitchen towels; curtains of textile; tapestry of textile; 
all included in class 24.

מוצרי טקסטיל לבית; כיסויי מיטה; מצעים למיטה; מפות שולחן; 
מפיות שולחן מבד; ראנרים לשולחן; תחתיות לשולחן (מַּצָעִיות) 
שאינן מנייר; מגבות אמבטיה ומגבות מטבח; וילונות מטקסטיל; 
שטיחי קיר מבד; הנכללים כולם בסוג 24.                             

                                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 75931/07/2016



VETIGEL

Trade Mark No. 273934 מספר סימן

Application Date 19/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Suneris, Inc.

Address: 180 Hardenburgh Road,, Pine Bush, New York, 
12566, U.S.A.

A New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical preparations to treat wounds and to stop 
bleeding of animals for use by veterinarians; 
absorbable hemostat for control of profuse bleeding 
for use by veterinarians; all included in class 5

תכשירים רפואיים לטיפול בפצעים ולהפסקת דימום אצל בעלי 
חיים לשימוש על ידי וטרינרים; המוסטאטים  נספגים לשליטה 
בדימום מופרז לשימוש על ידי וטרינרים; הנכללים כולם בסוג 5  

                                                                 

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

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

U.S.A., 17/10/2014, No. 86/427265 ארה"ב, 17/10/2014, מספר 86/427265

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 76031/07/2016



FIT STEP PRO

Trade Mark No. 273942 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fit Step Pro Sport LTD שם: פיט סטפ פרו ספורט בע"מ

Address: 10 Bialik st., Rishon Le Zion, 7526819, Israel כתובת : ביאליק 10 ראשון לציון, ראשון לציון, 7526819, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kobi Yakov, Adv.

Address: Bialik 10 St., Rishon Le Zion, 75268, Israel

שם: קובי יעקב, עו"ד

כתובת : ביאליק 10, ראשון לציון, 75268, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthotics and insoles included in class 10.
Orthopedic articles, bandages, sports bandages, 
ortheses, orthopedic supports, prostheses and their 
matched parts, medical compression clothing, 
orthopedic and medical shoes, joint splints, 
orthopedic phlebologic lymphologic and prosthetic 
measuring apparatus. Tools and instruments related 
to orthopedic articles, orthotics, insoles and 
orthopedic shoes.

מדרסים ורפידות הנכללים בסוג 10.
פריטים אורטופדיים, תחבושות, תחבושות ספורט, אביזרי 

יישור, תומכים אורטופדיים, תותבים וחלקים מתאימים שלהם, 
הלבשת לחץ רפואית, הנעלה אורטופדית ורפואית, סדי קיבוע 
למפרקים, התקני מדידה לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות 
לימפה ולתותבים. התקנים וכלים הקשורים לפריטים 
אורטופדיים, למדרסים, רפידות, ולהנעלה אורטופדית.

                                                                                     
                                                    

Class: 25 סוג: 25

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

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 76131/07/2016



Trade Mark No. 273946 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 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, 05/11/2014, No. UK00003080228 UK00003080228 ממלכה מאוחדת, 05/11/2014, מספר

Class: 34 סוג: 34

כ"ה תמוז תשע"ו - 76231/07/2016



Trade Mark No. 273947 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: MEGA DISPOSABLES S.A. 

Address: 148 Dekelias street, Aharnes, 13678, Greece

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: 3 סוג: 3

Pre-moistened cosmetic wipes; Moist wipes 
impregnated with a cosmetic lotion; Moist wipes for 
sanitary and cosmetic purposes. 

מגבונים קוסמטיים לחים; מגבונים לחים ספוגים עם קרם 
קוסמטי; מגבונים לחים למטרות סניטריות וקוסמטיות.             

                                            

Class: 5 סוג: 5

Moist wipes impregnated with a pharmaceutical 
lotion.

מגבונים לחים ספוגים עם קרם תרופתי.                                
        

כ"ה תמוז תשע"ו - 76331/07/2016



Trade Mark No. 273949 מספר סימן

Application Date 20/04/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours green, black, silver, 
metallic silvers as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק , שחור, כסף , כסף מתכתי הנראים 
בסימן.

 Owners

Name: HYPE-IP LIMITED

Address: Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
energy drinks, sports drinks and vitamin drinks; all 
included in class 32

בירות לא כוהליות; מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות אחרים 
לא כוהליים; משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים 
אחרים להכנת משקאות; משקאות אנרגיה, משקאות ספורט 
ומשקאות עם ויטמינים; הנכללים כולם בסוג 32                     

                                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 76431/07/2016



OFFERUP

Trade Mark No. 273953 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: OfferUp Inc. 

Address: 1715 114th Avenue SE, Suite 100, Bellevue, 
Washington, 98004, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer application software for 
mobile devices; software for marketing, advertising, 
and selling goods and services via the Internet or 
other communications network; computer application 
software for enabling users to find, view, evaluate, 
and purchase goods and services via the Internet or 
other communications network; computer application 
software for mobile phones, namely, software for the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods and services, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and 
services; all included in class 9

תוכנות אפליקציות מחשב ניתנות להורדה למכשירים ניידים; 
תוכנות לשיווק, פרסום, ומכירה של סחורות ושירותים באמצעות 
האינטרנט או רשת תקשורת אחרת; תוכנות אפליקציות מחשב 
המאפשרות למשתמשים למצוא, לצפות, להעריך, ולרכוש 
מוצרים ושירותים באמצעות האינטרנט או רשת תקשורת 
אחרת; תוכנות אפליקציות מחשב לטלפונים ניידים, דהיינו, 
תוכנות לאיחוד, עבור אחרים, של מגוון רחב של מוצרים 

ושירותים, המאפשרים ללקוחות לצפות בנוחות ולרכוש את 
אותם מוצרים ושירותים; הנכללים כולם בסוג 9                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 35 סוג: 35

Online marketing, advertising, and the provision of 
commercial, advertising, and promotional information 
about the goods and services of others; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods and services, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and 
services via the Internet or other communications 
networks from an Internet web site particularly 
specializing in the marketing of the sale of goods and 
services of others; providing classified advertising 
space via the Internet or other communications 
network; all included in Class 35

שיווק, פרסום, ומתן מידע מסחרי, פרסומי, ועל קידום מכירות 
ומידע על מוצרים ושירותים של אחרים מקוונים; איחוד, עבור 
אחרים, של מגוון רחב של מוצרים ושירותים, המאפשרים 
ללקוחות לצפות בנוחות ולרכוש את אותם מוצרים ושירותים 
באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות מאתר 

אינטרנט המתמחה במיוחד בשיווק ומכירת מוצרים ושירותים 
של אחרים; מתן שטחי פרסום מסווגים באמצעות האינטרנט או 
רשת תקשורת אחרת; הנכללים כולם בסוג 35                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 76531/07/2016



DOCADY

Trade Mark No. 273956 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Docady Inc.

Address: 2102 Old Page Mill Rd., Palo Alto CA 94304, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

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

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and application for mobile 
devices enabling scanning, storage, management, 
organization, monitoring, transmission, administration 
and sharing of documents and personal information; 
all included in class 9.

תוכנת מחשב ויישום למכשירים ניידים המאפשרים סריקה, 
אחסון, טיפול, ארגון, פיקוח, העברה, ניהול ושיתוף של מסמכים 
ומידע אישי; הנכללים כולם בסוג 9.                                     
                                                                                    

                                              

Class: 42 סוג: 42

Development, design, installation, updating, repair 
and maintenance of computer software and 
application enabling scanning, storage, management, 
organization, monitoring, transmission and sharing of 
documents and personal information; providing a 
cloud-based platform featuring software for scanning, 
storage, management, organization, monitoring, 
transmission and sharing of documents and personal 
information; electronic storage of personal data and 
documents; all included in class 42. 

פיתוח, עיצוב, התקנה, עדכון, תיקון ותחזוקה של תוכנת מחשב 
ויישום המאפשרים סריקה, אחסון, טיפול, ארגון, פיקוח, 

העברה ושיתוף של מסמכים ומידע אישי; אספקת פלטפורמה 
מבוססת ענן המציגה תוכנה לסריקה, אחסון, טיפול, ארגון, 
פיקוח, העברה ושיתוף של מסמכים ומידע אישי; אחסון 

אלקטרוני של מידע אישי ומסמכים; הנכללים כולם בסוג 42.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ה תמוז תשע"ו - 76631/07/2016



Trade Mark No. 273957 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour green as shown in 
the mark.

הסימן מוגבל לצבע ירוק הנראה בסימן.

 Owners

Name: Docady Inc.

Address: 2102 Old Page Mill Rd., Palo Alto CA 94304, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ezratty-Farhi, Law Firm

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

שם: עזרתי-פרחי, משרד עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and application for mobile 
devices enabling scanning, storage, management, 
organization, monitoring, transmission, administration 
and sharing of documents and personal information; 
all included in class 9.

תוכנת מחשב ויישום למכשירים ניידים המאפשרים סריקה, 
אחסון, טיפול, ארגון, פיקוח, העברה, ניהול ושיתוף של מסמכים 
ומידע אישי; הנכללים כולם בסוג 9.                                     
                                                                                    

                                              

Class: 42 סוג: 42

Development, design, installation, updating, repair 
and maintenance of computer software and 
application enabling scanning, storage, management, 
organization, monitoring, transmission and sharing of 
documents and personal information; providing a 
cloud-based platform featuring software for scanning, 
storage, management, organization, monitoring, 
transmission and sharing of documents and personal 
information; electronic storage of personal data and 
documents; all included in class 42.

פיתוח, עיצוב, התקנה, עדכון, תיקון ותחזוקה של תוכנת מחשב 
ויישום המאפשרים סריקה, אחסון, טיפול, ארגון, פיקוח, 

העברה ושיתוף של מסמכים ומידע אישי; אספקת פלטפורמה 
מבוססת ענן המציגה תוכנה לסריקה, אחסון, טיפול, ארגון, 
פיקוח, העברה ושיתוף של מסמכים ומידע אישי; אחסון 

אלקטרוני של מידע אישי ומסמכים; הנכללים כולם בסוג 42.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ה תמוז תשע"ו - 76731/07/2016



Trade Mark No. 273959 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: POLYWAY INDUSTRY CO., LTD.

Address: No. 12, Hwan Gong Road, Yongkang Dist., 
Tainan City, 710, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile mirrors, namely side-view mirrors, rear-
view mirrors, blind-spot mirrors; motorcycle side-view 
mirrors; all included in class 12.

מראות כלי רכב, דהיינו מראות מבט-צד, מראות מבט-אחורי, 
מראות שטח-מת; מראות מבט-צד עבור אופנועים; הנכללים 

כולם בסוג 12.                                                 

כ"ה תמוז תשע"ו - 76831/07/2016



Trade Mark No. 273963 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Household appliances and equipment, including air 
deodorising apparatus, air filters for household 
purposes, air purifiers for household purposes, 
apparatus for dehydrating food waste, apparatus for 
filtering drinking water, apparatus for purifying tap 
water, ice dispensing machines, beverage cooling 
apparatus, electric beverage heaters, electric 
blankets for household purposes, electric coffee urns, 
cooking rings, decorative tabletop water fountains, 
drinking fountains, electric egg boilers, electric air 
deodorizing apparatus, electric ice-cream makers, 
electrically heated milk frothers, electric appliances 
for making yogurt, electric apparatus for dehydrating 
foodstuffs, electric broilers, electric dispensers for 
room deodorants, electric food warmers, electric hot 
plates, electric hot water bottles, electric plate 
warmers, electric rotisseries, electric tea making 
apparatus, electric towel warmers, electric woks, 
faucet filters, faucet sprayers, gas-powered griddles 
for cooking food, grill lighters, electric heating 
cushions, electric heating pads, hot plates for 
household purposes, ice cube making machines, ice 
making machines, lighters for grills, multicookers, 
stoves, electric panini makers, grills, electric griddles, 
sandwich makers, electric waffle makers, buffet 
servers, coffee makers, party hot trays, electric donut 
makers, ice shavers, toasters, toaster ovens, coffee 
makers, espresso makers, milk frothing and milking 
systems, frozen drink makers, food dehydrators, 
bread making machines, boilers and roasters, 
cupcake makers, cone makers, rice makers, indoor 
grills, warming trays, party hot trays, electric kettles, 
deep fryers, electric pasta makers, bread makers, 
convection ovens, slow cookers, electric cookware, 
microwaves, cotton candy machines, electric popcorn 
popping machines, plate warmers, portable gas 
burners, portable stoves, refrigerating containers, 
rotisseries, stove burner covers, water coolers, water 
filters, water filtration and purification apparatus, 
water heaters for household purposes, water purifiers 
for household purposes, electric hot dog cookers and 
warmers featuring wheels, refrigerators, domestic 
cooking ovens, electric popcorn makers, electric food 
steamers, hot dog steamers, electric pretzel makers, 
electric food warmers, electric corn dog makers, 
electric frozen confectionery makers, pizza makers, 
pizza warmers, electric pressure cookers, electric 
tortilla warmers, electric egg cookers, electric wine 
coolers, refrigerated beer dispensers, electric 
quesadilla makers, beverage making electrical 

מכשירים וציוד ביתי, כולל, התקנים לבישום אוויר, מסנני אוויר 
ביתיים, מטהרי אוויר ביתיים, התקנים לייבוש פסולת מזון, 
התקנים לסינון מי שתייה, התקנים לטיהור מי ברז, מכונות 
להנפקת קרח, התקנים לצינון משקאות, מחממי משקאות 

חשמליים, שמיכות חשמליות לשימוש ביתי, כדי קפה חשמליים, 
טבעות בישול, ברזיות מים שולחניות דקורטיביות, ברזיות 
שתייה, מרתיחי ביצים חשמליים, התקנים חשמליים לבישום 

האוויר, מכונות גלידה חשמליות, מקציפי חלב מחומם 
חשמליים, מכשירים חשמליים להכנת יוגורט, התקנים חשמליים 

לייבוש דברי מזון, צולים חשמליים, מנפקים חשמליים של 
מבשמי חדרים, מחממי מזון חשמליים, פלטות חימום 

חשמליות, בקבוקים חמים חשמליים, מחממי צלחות חשמליים, 
שיפודים מסתובבים חשמליים, התקנים חשמליים להכנת תה, 
מחממי מגבות חשמליים, ווקים חשמליים, מסננים לברזים, 
מתזים לברזים, משטחי צלייה מופעלי גז לבישול מזון, מצתי 
גרילים, כריות חימום חשמליות, פדי חימום חשמליים, פלטות 
חשמליות לשימוש ביתי, מכונות להכנת קוביות קרח, מכונות 
להכנת קרח, מצתים לגרילים, סירים רב-תכליתיים, כיריים, 
מכשירים חשמליים להכנת פאניני, גרילים, משטחי צלייה 

חשמליים, מכשירים להכנת כריכים, מכשירים חשמליים להכנת 
וופל, מתקני מזנון להגשת מזון, מכשירים להכנת קפה, מגשי 
חימום למסיבות, מכשירים חשמליים להכנת סופגניות, גורדי 

קרח, מצנמים, טוסטר-אובנים, מכשירים להכנת קפה, מכשירים 
להכנת אספרסו, מערכות להקצפת חלב ומערכות חלב, 

מכשירים להכנת משקאות קפואים, מייבשי מזון, מכונות להכנת 
לחם, מרתיחים וצולים, מכשירים להכנת קאפקייקס, מכשירים 
להכנת גביעים, מכשירים להכנת אורז, גרילים לפנים הבית, 
מגשי חימום, מגשי חימום למסיבות, קומקומים חשמליים, 

מחבתות לטיגון עמוק, מכשירים חשמליים להכנת פסטה, אופי 
לחם, תנורי קונבקציה, סירים לבישול איטי, פריטי בישול 

חשמליים, מיקרוגלים, מכונות לצמר-גפן מתוק, מכונות פופקורן 
חשמליות, מחממי צלחות, גזיות ניידות, כיריים ניידים, מיכלי 

קירור, שיפודים מסתובבים, כיפות לתושבות כיריים, מצנני מים, 
מסנני מים, התקנים לסינון ולטיהור מים, מחממי מים ביתיים, 
מטהרי מים ביתיים, מכשירים חשמליים לבישול ולחימום 

נקניקיות עם גלגלים, מקררים, תנורי בישול ביתיים, מכונות 
חשמליות להכנת פופקורן, מאדי מזון חשמליים, מאדי נקניקיות 

חשמליים, מכשירים חשמליים להכנת פרצל, מחממי מזון 
חשמליים, מכשירים חשמליים להכנת נקניקיות מצופות, 

מכשירים חשמליים להכנת דברי מתיקה קפואים, מכשירים 
להכנת פיצה, מחממי פיצה, סירי לחץ חשמליים, מחממי 

טורטייה חשמליים, מבשלי ביצים חשמליים, מצנני יין חשמליים, 
מנפקי בירה מצוננים, מכשירים חשמליים להכנת קסדייה, 
מכשירים חשמליים להכנת משקאות, מחממי מטבלים 
חשמליים, ברזיות שוקולד חשמליות, רולרים חשמליים 

לנקניקיות, צולי נקניקיות חשמליים, מחבתות חשמליות, עמדות 
ארוחת בוקר חשמליות לקליית לחם ולחליטה, צולים חשמליים, 
מכשירים חשמליים להכנת פשטידות, תנורי פיצה חשמליים, 
גרילים חשמליים לגבינת ראקלט, מכשירים חשמליים להכנת 
יוגורט, מצנני מים חשמליים, מנפקי מים חשמליים, מכשירים 

כ"ה תמוז תשע"ו - 76931/07/2016



 Owners

Name: Sensio, Inc.

Address: 1175 Place Du Frere Andre, Montreal, H2B3X9, 
Canada

Canada Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Ahad Haam St., P.O.B. 2499, Tel Aviv, 
6102402, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : רח' אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 6102402, 
ישראל

appliances, electric dip warmers, electric chocolate 
fountains, electric hot dog rollers, electric hot dog 
roasters, electric skillets, electric toast and brew 
breakfast stations, electric roasters, electric pie 
makers, electric pizza ovens, electric raclette grills, 
electric appliance for making yoghurt, electric water 
coolers, electric water dispensers, ice cream makers, 
electric coffee percolators, electric table stoves, 
sorbet makers, electric frying pans, electric 
countertop dessert bakers, whoopee pie makers, 
electric brownie makers, cookie makers, rice cookers, 
electric fondue sets, electric candy making machines, 
electric chocolate warmers, electric smores makers, 
electric stew makers, electric hot air cookers, electric 
fryers, electric fryer ovens, oil-less fryers, crepe 
makers, induction cookers, portable cooking ranges, 
electric pastry makers, beer keg refrigerators, 
compact wine cellars, electric food smokers, electric 
burger makers, electric tortilla shell makers, breakfast 
sandwich makers, compact convection cookers, 
electric breakfast stations, electric bun warmers, hot 
cake makers, electric cake makers, electric cake pop 
makers, compact halogen cookers and party grills.

להכנת גלידה, פרקולטורים חשמליים לקפה, כיריים שולחניים 
חשמליים, מכשירים להכנת שרבט, מחבתות טיגון חשמליות, 
אופי קינוחים חשמליים למשטח עבודה, מכשירים להכנת 

פשטידות וופי, מכשירים חשמליים להכנת בראוניז, מכשירים 
להכנת עוגיות, סירי אורז, סטים חשמליים לפונדו, מכונות 

חשמליות להכנת סוכריות, מחממי שוקולד חשמליים, מכשירים 
חשמליים להכנת סמורז, מכשירים חשמליים להכנת נזיד, 
מכשירים חשמליים לבישול באמצעות אוויר חם, כלי טיגון 

חשמליים, תנורי טיגון חשמליים, כלי טיגון ללא שמן, מכשירים 
להכנת קרפים, כיריים אינדוקציה, רב-כיריים ניידים לבישול, 
מכשירים חשמליים להכנת מאפים, מקררים לחביות בירה, 
מרתפי יין קומפקטיים, מעשני מזון חשמליים, מכשירים 

חשמליים להכנת בורגרים, מכשירים חשמליים להכנת קונכיות 
טורטייה, מכשירים להכנת כריכים לארוחת בוקר, כיריים 

קונבקציה קומפקטיים, עמדות ארוחת-בוקר חשמליות, מחממי 
לחמניות חשמליים, מכשירים להכנת חביתיות, מכשירים 

חשמליים להכנת עוגות, מכשירים חשמליים להכנת עוגות על 
מקל, כיריים הלוגן קומפקטיים וגרילים למסיבות.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

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

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

Canada, 14/04/2015, No. 1723,677 קנדה, 14/04/2015, מספר 1723,677

Class: 11 סוג: 11

כ"ה תמוז תשע"ו - 77031/07/2016



LA GALERA

Trade Mark No. 273965 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: TABACALERA PALMA LTD

Address: Zona franca La Palma, Calle los Rieles, 
SANTIAGO, 00, Dominican Republic

República Dominicana Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: DAVID BLUM Adv.

Address: Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Havered 
Tower (23 Fl), Israel

שם: דויד בלום, עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, בית הורד קומה 23, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigars; סיגרים;

כ"ה תמוז תשע"ו - 77131/07/2016



פרימור

Trade Mark No. 273968 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GANIR (1992) LIMITED שם: גניר (1992) בע"מ

Address: Kibbutz Gat, D.N. Sde Gat, 79565, Israel כתובת : קיבוץ גת, ד.נ. שדה גת, 79565, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: Beit Amot Hashkaot Building, 2 Weizman 
Street., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 20, תל אביב, 
64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

non-alcoholic drinksand preparations for making 
beverages ; all included in class 32

משקאות לא כוהליים ותכשירים להכנת משקאות ; הנכללים 
כולם בסוג 32                                             

כ"ה תמוז תשע"ו - 77231/07/2016



Trade Mark No. 273969 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GANIR (1992) LIMITED שם: גניר (1992) בע"מ

Address: Kibbutz Gat, D.N. Sde Gat, 79565, Israel כתובת : קיבוץ גת, ד.נ. שדה גת, 79565, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: Beit Amot Hashkaot Building, 2 Weizman 
Street., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 20, תל אביב, 
64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

non-alcoholic drinks and preparations for making 
beverages ; all included in class 32

משקאות לא כוהליים ותכשירים להכנת משקאות ; הנכללים 
כולם בסוג 32                                               

כ"ה תמוז תשע"ו - 77331/07/2016



Trade Mark No. 273970 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: PREMIER WINES, LLC

Address: 2414 Douglas Street NE # 108, 
WASHINGTON,, 20018, U.S.A.

LLC OF DC, USA

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: 33 סוג: 33

Wines; all included in class 33 יינות; הנכללים כולם בסוג 33         

כ"ה תמוז תשע"ו - 77431/07/2016



Trade Mark No. 273972 מספר סימן

Application Date 21/04/2015 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: 10 סוג: 10

Autoinjectors for the administration of pharmaceutical 
preparations; included in class 10.

מזרקים אוטומטיים למתן תכשירי רוקחות; הנכללים בסוג 10.   
                                                                        

כ"ה תמוז תשע"ו - 77531/07/2016



Trade Mark No. 273984 מספר סימן

Application Date 22/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: MEGA DISPOSABLES S.A. 

Address: 148 Dekelias street, Aharnes, 13678, Greece

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

Babies diapers.     .חיתולים לתינוקות

כ"ה תמוז תשע"ו - 77631/07/2016



Trade Mark No. 273999 מספר סימן

Application Date 26/04/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים אדום וזהב הנראים בסימן.

 Owners

Name: CORPORACION HABANOS, S.A.

Address: Carretera Vieja de Guanabacoa, y Linea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments ; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; הנכללים כולם 
בסוג 14.                                                                         

        

כ"ה תמוז תשע"ו - 77731/07/2016



Trade Mark No. 274016 מספר סימן

Application Date 27/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mikkawi for Clothing Co.

Address: Nablus, Nablus, Palestinian Authority

Palestinian

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

כ"ה תמוז תשע"ו - 77831/07/2016



Trade Mark No. 274018 מספר סימן

Application Date 27/04/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Glanbia Nutritionals Limited

Address: Glanbia House, Kilkenny, Ireland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Korakh & Co.,  Advocates & Patent Attorneys

Address: 15th Floor, Atidim Tower, Kiryat Atidim, P.O.B. 
58100, Tel Aviv, 6158002, Israel

שם: קורח ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים

כתובת : מגדל עתידים, קומה 15, קרית עתידים, ת.ד. 58100, 
תל אביב, 6158002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements.                   .תוספי תזונה

כ"ה תמוז תשע"ו - 77931/07/2016



DELI-CAT

Trade Mark No. 274019 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal Food, included in class 31. מזון לבעלי חיים, הנכלל בסוג 31.       

כ"ה תמוז תשע"ו - 78031/07/2016



FIELDBIT

Trade Mark No. 274023 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fieldbit Ltd שם: פילדביט בע"מ

Address: 3 Weinberg, Kfar-Saba, 44653, Israel כתובת : ויינברג 3, כפר סבא, 44653, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

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

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software, and computer peripherals for use with 
wearable computer hardware. Software and 
hardware for transferring and accessing real time 
data for visualization of data relating to maintenance 
and repair service.

תוכנה וציוד מחשב היקפי לשימוש עם חומרה לבישה. תוכנה 
וחומרה להעברה וקבלה של נתונים בזמן אמת לצורך 

ויזואליזציה של נתונים הקשורים לשירותי אחזקה ותיקונים.       
                                                                                    

                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 78131/07/2016



Trade Mark No. 274034 מספר סימן

Application Date 15/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243202 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs [downloadable software]; 
regulating apparatus, electric; apparatus for 
processing information; computer programmes, 
recorded; interfaces for computers; step-up 
transformers; steering apparatus, automatic, for 
vehicles; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; simulators for the steering and control of 
vehicles; computer software, recorded.

Class: 41 סוג: 41

Academies [education]; organization of competitions 
[education or entertainment]; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting 
of congresses; arranging and conducting of 
colloquiums; correspondence courses; education; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; training; arranging and conducting of 
workshops [training]; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of symposiums; 
film production, other than advertising films.

Class: 42 סוג: 42

Computer system analysis; computer programming; 
consultancy in the field of energy-saving; computer 
software consultancy; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; 
creating and maintaining web sites for others; 
duplication of computer programs; computer software 
design; provision of scientific information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting; provision 
of search engines for the Internet; hosting of Internet 
sites; engineering services; installation of computer 
software; leasing of computer software; creating and 
maintaining web sites for others; maintenance of 
computer software; mechanical research; rental of 
web servers; design of information systems; technical 
project studies; land surveying; scientific laboratory 
services; updating of software.

כ"ה תמוז תשע"ו - 78231/07/2016



 Owners

Name: ESTECO S.P.A.

Address: Località Padriciano, 99, I-34149 TRIESTE (TS), 
Italy

(Italy 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)

Italy, 15/10/2014, No. UD2014C000370 UD2014C000370 איטליה, 15/10/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ה תמוז תשע"ו - 78331/07/2016



Trade Mark No. 274035 מספר סימן

Application Date 30/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243218 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33, Avenue Hoche, F-75008 Paris, France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products, particularly perfumes, toilet 
water, eau de Cologne; make-up products, make-up 
products particularly for the lips, eyes and face; 
cosmetic products, cosmetic products for face and 
body care, particularly creams, serums, oils; 
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, 21/07/2014, No. 144106788 צרפת, 21/07/2014, מספר 144106788

Class: 3 סוג: 3

כ"ה תמוז תשע"ו - 78431/07/2016



Trade Mark No. 274036 מספר סימן

Application Date 05/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243254 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PESQUERIAS LUBIMAR, S.L.

Address: Jcl. Juan Sebastian Elcano, 6-B, E-41011 
SEVILLA, Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish and shellfish (not live).

כ"ה תמוז תשע"ו - 78531/07/2016



Trade Mark No. 274037 מספר סימן

Application Date 31/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243257 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Green and black.

 Owners

Name: GRENDENE S.A.

Address: Avda. Pimental Gomes 214, Barrios 
Expectativa, Sobral 62040-050, Brazil

(Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses.

Class: 28 סוג: 28

Sports balls.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/09/2014, No. M 3528224 M 3528224 ספרד, 26/09/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

כ"ה תמוז תשע"ו - 78631/07/2016



Coco Jack

Trade Mark No. 274040 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243291 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EZ-Coco, LLC

Address: 412 N Main St., Suite 100, Buffalo WY 82834, 
U.S.A.

(Wyoming, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated kitchen appliance for dicing, mincing, 
slicing and chopping food.

כ"ה תמוז תשע"ו - 78731/07/2016



Trade Mark No. 274042 מספר סימן

Application Date 31/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243328 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GRENDENE S.A.

Address: Avda. Pimental Gomes 214, Barrios 
Expectativa, Sobral 62040-050, Brazil

(Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses.

Class: 28 סוג: 28

Sports balls.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/09/2014, No. M 3528232 M 3528232 ספרד, 26/09/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

כ"ה תמוז תשע"ו - 78831/07/2016



Trade Mark No. 274044 מספר סימן

Application Date 23/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243336 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Foshan City Nanhai Popula Fan Co., Ltd.

Address: Xincheng Development Zone,Xiaotangshi 
Mountain, Nanhai District, Foshan, Guangdong Province, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Blowing machines for the compression, exhaustion 
and transport of gases; blowing machines for the 
compression, sucking and carrying of grain; 
pneumatic transporters; bellows [machines]; blowing 
machines; air condensers.

כ"ה תמוז תשע"ו - 78931/07/2016



Trade Mark No. 274045 מספר סימן

Application Date 20/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243339 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THORMA Výroba, k.s.

Address: Šávol'ská cesta 1, SK-986 01 Fil'akovo, 
Slovakia

(République slovaque Société en commandite)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Domestic fireplaces; stoves.

כ"ה תמוז תשע"ו - 79031/07/2016



L'ELIXIR D'ORIENT

Trade Mark No. 274047 מספר סימן

Application Date 13/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243375 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(Société en nom collectif)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up products; shampoos; gels, 
foams, balms and aerosol products for hair care and 
hair styling; hair sprays; hair dyes and bleaching 
products; hair waving and setting products; essential 
oils.

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

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

France, 01/09/2014, No. 144114785 צרפת, 01/09/2014, מספר 144114785

Class: 3 סוג: 3

כ"ה תמוז תשע"ו - 79131/07/2016



Trade Mark No. 274052 מספר סימן

Application Date 30/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243432 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of four circles placed between 
three irregular curves.

 Owners

Name: Zhejiang kaadas Industrial Co., Ltd.

Address: Nanpian Industrial Zone,Quxi Town, Wenzhou 
City, Zhejiang Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Fittings of metal for windows; ironmongery; locks of 
metal, other than electric; safes [strong boxes]; strap-
hinges of metal; works of art of common metal; steel 
wire; rings of metal; cable joints of metal, non-
electric.

Class: 9 סוג: 9

Calculating machines; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; portable telephones; signal 
lanterns; protection devices for personal use against 
accidents; electric door bells; converters, electric; 
batteries, electric; switches, electric.

כ"ה תמוז תשע"ו - 79231/07/2016



Trade Mark No. 274053 מספר סימן

Application Date 28/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243437 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MASERATI S.P.A.

Address: Via Ciro Menotti, 322, I-41100 MODENA, Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, cosmetics and products for personal care 
and personal hygiene, body care, facial care, hair.

כ"ה תמוז תשע"ו - 79331/07/2016



Trade Mark No. 274055 מספר סימן

Application Date 26/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243452 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INNOLACT, S.L.

Address: Poligono Industrial,Castro Riberas de Lea, 
Parcela, 55-56, E-27260 CASTRO DE REI, Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dairy products.

כ"ה תמוז תשע"ו - 79431/07/2016



Trade Mark No. 274056 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243504 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "SHUTTERSTOCK" in 
which the letter "O" consists of two stylized brackets.

 Owners

Name: SHUTTERSTOCK, INC.

Address: 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York NY 
10118, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property, namely, 
reproduction rights for images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, art reproductions, 
film, video, animation, graphic designs, clip art, news 
images, audio data and illustrations; licensing of 
images, photographs, stock photographs, archival 
photographs, art reproductions, film, video, 
animation, graphic designs, clip art, news images, 
audio data and illustrations to others via computer 
networks and global communications networks; 
licensing of films, video, visual content and 
audiovisual content for others; all of the foregoing for 
use in the fields of electronic and print publishing, 
graphic design, advertising, product packaging, 
multimedia, film, television and live performances.

כ"ה תמוז תשע"ו - 79531/07/2016



Trade Mark No. 274059 מספר סימן

Application Date 08/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243540 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEDITERRANEAN HAPPINESS S.L.

Address: C/ Aragon, 141, 2°C, E-08015 Barcelona, Spain

(España Sociedad limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ה תמוז תשע"ו - 79631/07/2016



Trade Mark No. 274060 מספר סימן

Application Date 24/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243552 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word, which is transliterated 
as "Ivushka"; the word, "Ivushka" is performed in 
black color, block letters with Cyrillic characters.

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company 
"Confectionary Concern Babayevsky"

Address: d. 7, ul. Malaya Krasnoselskaya, RU-107140 
Moscow, Russian Federation

(RU Open-Type Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery.

כ"ה תמוז תשע"ו - 79731/07/2016



Trade Mark No. 274064 מספר סימן

Application Date 23/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243589 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a walking lion with a crown on 
its head, above a horizontal line which is above the 
stylized word CHURCHILL which is above the 
stylized word PHARMA, all over a horizontal line at 
the bottom.

 Owners

Name: Churchill Pharmaceuticals LLC

Address: 3602 Horizon Drive, Suite 160, King of Prussia 
PA 19406, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer and pharmaceutical preparations for side-
effects of the treatment of cancer.

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

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

U.S.A., 14/11/2014, No. 86455056 ארה"ב, 14/11/2014, מספר 86455056

Class: 5 סוג: 5

כ"ה תמוז תשע"ו - 79831/07/2016



BRAVEN

Trade Mark No. 274065 מספר סימן

Application Date 15/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243593 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Braven LC

Address: 729 N. 1500 West, Orem UT 94057, U.S.A.

(Utah, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wireless receivers and transmitters, speakerphones, 
audio speakers, audio receivers, audio amplifiers, 
rechargeable batteries, chargers for batteries, and 
electronic storage devices in the nature of memory 
media, all for use in connection with smartphones, 
mobile phones, tablet and notebook computers, 
mobile computers, laptop computers, handheld 
computers, electronic reading devices, electronic 
organizers, electronic notepads, cameras, digital 
audio and video players, digital music players, and 
personal digital assistants.

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

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

U.S.A., 12/01/2015, No. 86501409 ארה"ב, 12/01/2015, מספר 86501409

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 79931/07/2016



Trade Mark No. 274069 מספר סימן

Application Date 03/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243645 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: EFKO - karton, s.r.o.

Address: Dolní 347, CZ-592 14 Nové Veselí, Czech 
Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Parlour games, board games; building games and 
toys; toy figures and action figures, accessories for 
toy and action figures, collectible toy figures and 
accessories for collectible toy figures all included in 
this class; building blocks; boxes and cartons for 
completion of games, jigsaw puzzles (board games); 
didactic games and didactic instruments; play sets for 
action figures, card games; computer and video 
game accessories included in this class.

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

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

Czech Republic, 06/08/2014, No. 515563 הרפובליקה הצ'כית, 06/08/2014, מספר 515563

Class: 28 סוג: 28

כ"ה תמוז תשע"ו - 80031/07/2016



Trade Mark No. 274071 מספר סימן

Application Date 19/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243661 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: The color brown is claimed as a feature of the 
mark.

The mark consists of "POPBAR" in lowercase letters 
featuring the color brown.

 Owners

Name: Pop Bar, LLC

Address: 5 Carmine Street, New York NY 10014, U.S.A.

(New York, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Fast-food restaurant services; fast-food restaurants; 
food preparation; food preparation services; 
preparation of food and beverages; provision of food 
and drink in restaurants; restaurant services featuring 
gelato, ice cream, sorbet and frozen desserts; 
restaurant services, including sit-down service of food 
and take-out restaurant services; restaurant services, 
namely, providing of food and beverages for 
consumption on and off the premises; serving food 
and drinks; serving of food and drink/beverages.

כ"ה תמוז תשע"ו - 80131/07/2016



BOT ZOO

Trade Mark No. 274072 מספר סימן

Application Date 24/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243671 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bot or Not, LLC

Address: 18 Bridge Street, #1G, Brooklyn NY 11201, 
U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for desktop 
computers, handheld computers, smart phones, 
embedded computer systems, namely, software for 
fraud activity detection in the fields of computer 
security, computer networks security, banking, and 
online advertising and commerce; computer software 
and hardware for fraud activity detection in the fields 
of computer security, computer networks security, 
banking, and online advertising and commerce; 
downloadable cloud computer software for fraud 
activity detection in the fields of computer security, 
computer networks security, banking, and online 
advertising and commerce; downloadable computer 
software for fraud activity detection in the fields of 
computer security, computer networks security, 
banking, and online advertising and commerce.

Class: 45 סוג: 45

Fraud detection services in the field of of computer 
security, computer networks security, banking, and 
online advertising and commerce; providing fraud 
detection services for electronic funds transfer, credit 
and debit card and electronic check transactions via 
a global computer network.

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

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

U.S.A., 26/08/2014, No. 86377934 ארה"ב, 26/08/2014, מספר 86377934

Class: 9 סוג: 9

Class: 45 סוג: 45

כ"ה תמוז תשע"ו - 80231/07/2016



XD TWINE

Trade Mark No. 274073 מספר סימן

Application Date 24/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243679 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tama Plastic Industry

Address: Kibbutz Mishmar, 19236 Ha'Emek, Israel

(Israel Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Rope, cordage, twine, netting, and commercial net 
used for wrapping material for agricultural crops, all 
made of non-metallic materials; baling twines; binder 
twines; tying twines; and sisal ropes.

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

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

U.S.A., 11/11/2014, No. 86450934 ארה"ב, 11/11/2014, מספר 86450934

Class: 22 סוג: 22

כ"ה תמוז תשע"ו - 80331/07/2016



Trade Mark No. 274074 מספר סימן

Application Date 14/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243690 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Note books; pads [stationery]; newspapers; 
magazines [periodicals]; periodicals; printed 
publications; books; teaching materials [except 
apparatus]; printed matter; writing or drawing books; 
transparencies [stationery]; manuals [handbooks]; 
shields [paper seals].

Class: 25 סוג: 25

Bandanas [neckerchiefs]; jackets [clothing]; clothing; 
sweaters; headgear for wear; tee-shirts.

Class: 35 סוג: 35

Commercial information agencies; computerized file 
management; demonstration of goods; 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 appraisals; business management 
assistance; commercial or industrial management 
assistance; commercial intermediation services; 
provision of commercial and business contact 
information; providing business information via a web 
site; sales promotion for others; radio advertising; 
advertising; on-line advertising on a computer 
network; television advertising.

כ"ה תמוז תשע"ו - 80431/07/2016



Class: 41 סוג: 41

Academies [education]; lending libraries; physical 
education; publication of books; education 
information; recreation information; entertainment 
information; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; correspondence courses; practical 
training [demonstration]; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; arranging and 
conducting of colloquiums; arranging and conducting 
of congresses; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of workshops 
[training]; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of symposiums; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; vocational guidance [education or 
training advice]; vocational retraining; providing on-
line videos, not downloadable; providing on-line 
music, not downloadable; publication of electronic 
books and journals on-line; publication of texts, other 
than publicity texts; tutoring; educational services; 
coaching [training].

Class: 42 סוג: 42

Computer system analysis; industrial design; graphic 
arts design; oil-field surveys; engineering; biological 
research; mechanical research; chemical research; 
research and development of new products for 
others; scientific research; technical research; 
information technology [IT] consultancy; computer 
software consultancy; software as a service [SaaS]; 
providing information on computer technology and 
programming via a web site; providing search 
engines for the internet; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; 
computer system design; computer software design; 
consultancy in the field of energy-saving; scientific 
laboratory services; cloud computing services; 
physics [research]; surveying.

Class: 45 סוג: 45

Legal research; intellectual property consultancy; 
monitoring intellectual property rights for legal 
advisory purposes; licensing of intellectual property; 
licensing of computer software [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)

Russian Federation, 27/05/2014, No. 2014717439 רוסיה, 27/05/2014, מספר 2014717439

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ה תמוז תשע"ו - 80531/07/2016



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black, green and white.

The trademark consists of a combination of Latin 
words that compile the short name of the entity.

 Owners

Name: Autonomous Non-Profit Organization for 
Higher Education «Skolkovo Institute of Science and 
Technology»

Address: Novaya St, 100, Skolkovo Village, Odintsovskiy 
District, RU-143025 Moscow region, Russian Federation

(RU Autonomous Non-Profit Organization)

כ"ה תמוז תשע"ו - 80631/07/2016



Trade Mark No. 274075 מספר סימן

Application Date 10/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243700 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Brown, light brown, dark brown, red-brown, 
yellow, light yellow, orange.

 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

Cocoa; sugar; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal based snack foods, high-
protein cereal bars; pastry; confectionery made of 
sugar, namely candy, sweets, caramels, pralines, 
chocolate, pastilles, halvah, waffles, marzipan, 
marshmallow, gingerbread; cakes; honey.

כ"ה תמוז תשע"ו - 80731/07/2016



Trade Mark No. 274076 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243702 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Blue and black.

The mark consists of a propeller with three blades; 
the two lowest ones are in blue, the third one is 
composed by a series of 0 and 1 in blue over a white 
background.

 Owners

Name: Engynya Srl

Address: Via XX Settembre, n.61, I-47923 Rimini, Italy

(Italy Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software design; 
updating of computer software; consultancy in the 
design and development of computer hardware; 
recovery of computer data; maintenance of computer 
software; computer system analysis; installation of 
computer software; computer software consultancy; 
website design consultancy; software as a service 
[SaaS].

כ"ה תמוז תשע"ו - 80831/07/2016



Trade Mark No. 274077 מספר סימן

Application Date 03/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243716 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word in Cyrillic characters 
transliterated as "SANZHE".

 Owners

Name: Joint Stock Company "Yasnaya Polyana"

Address: 83, Odoyevskoye shosse, RU-300036 g. Tula, 
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, halvah, 
waffles, marzipan, marshmallow, fruit jellies 
[confectionery]; cakes.

כ"ה תמוז תשע"ו - 80931/07/2016



Trade Mark No. 274080 מספר סימן

Application Date 05/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243742 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Arduino S.r.l.

Address: Via Romano, 12, I-10010 Scarmagno (TO), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Peripheral devices (computer); stand alone general 
purpose micro controller boards used for calculation 
and interface to low voltage electronic components, 
electromechanical components and electronic 
systems like personal computers, modems and 
wireless devices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/09/2014, No. TO2014C002772 TO2014C002772 איטליה, 16/09/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 81031/07/2016



Trade Mark No. 274081 מספר סימן

Application Date 12/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243754 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The letters "CC" and "ConCab". 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: ConCab Kabel GmbH

Address: Am Moosbach 7-9, Aeusserer Eichwald, 74535 
Mainhardt, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric mounting tools for electrical cables.

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated mounting tools for electrical cables.

Class: 9 סוג: 9

Electrical cabling; electronic cables; electric cables 
and wires; Ethernet cables; materials for the 
installation of electricity mains wires, cables.

כ"ה תמוז תשע"ו - 81131/07/2016



Trade Mark No. 274082 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1243780 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CAFFITALY SYSTEM S.p.A.

Address: Via Panigali, 38-38A, I-40041 Gaggio Montano 
(Bologna), Italy

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee machines; electric coffee pots; electric 
coffee percolators.

Class: 21 סוג: 21

Non-electric coffee percolators; non-electric coffee 
pots; non-electrical coffee grinders.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts and preparations for making 
beverages [coffee based]; coffee substitutes; tea; tea 
extracts and preparations for making beverages [tea 
based]; cocoa and preparations based on cocoa; 
chocolate; chocolate based products; sugar; natural 
sweeteners; honey and honey substitutes.

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

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

Italy, 18/12/2014, No. VR2014C001081 VR2014C001081 איטליה, 18/12/2014, מספר

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

Class: 30 סוג: 30

כ"ה תמוז תשע"ו - 81231/07/2016



Trade Mark No. 274083 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1243781 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark Green, Dark Red, Gold, White and Black.

 Owners

Name: MYTHOS BREWERY S.A.

Address: Ehedorou (Ex Sindos), Thessaloniki, Greece

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer.

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

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

European Union, 20/01/2015, No. 013531488 האיחוד האירופי, 20/01/2015, מספר 013531488

Class: 32 סוג: 32

כ"ה תמוז תשע"ו - 81331/07/2016



Trade Mark No. 274087 מספר סימן

Application Date 13/03/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0810901 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hills Christian Life Centre Ltd. ABN 
42406987921

Address: Norwest Business Park, 1-5 Solent Circuit, 
BAULKHAM HILLS NSW 2153, Australia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

CDs, audio and video tapes.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter namely promotional literature, books, 
magazines, newsletters, brochures, cards, posters, 
letterhead stationery and advertising.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 41 סוג: 41

Christian conferences, seminars, live musical 
performances, classes, courses, educational services 
being bible college, meetings, women's conferences 
and leadership training, religious services being the 
propagation of the gospel through print, electronic 
media including TV and radio and live presentations.

Class: 45 סוג: 45

Church services.

כ"ה תמוז תשע"ו - 81431/07/2016



Trade Mark No. 274088 מספר סימן

Application Date 02/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0898906 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Held GmbH

Address: An der Ostrach 7, 87545 Burgberg-Erzflöße, 
Germany

(Germany (DE) Limited liability Corporation (GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Motorcycle helmets; clothing of leather or fabric for 
protection against accidents, irradiation and fire.

Class: 12 סוג: 12

Tank rucksacks; saddle bags and luggage roles in 
particular being luggage for motorcycles.

Class: 18 סוג: 18

Rucksacks.

Class: 25 סוג: 25

Gloves of leather, animal skins or clothing in 
particular for fashion and sports; motorcycle gloves; 
clothing of leather or fabric for motorcycle sports and 
weather proof clothing; motorcycle shoes and boots; 
kidney belts for motorcycles.

כ"ה תמוז תשע"ו - 81531/07/2016



Trade Mark No. 274089 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0943278 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AQUASYSTEMS INTERNATIONAL N.V.

Address: Brusselsesteenweg 508, B-1500 HALLE, 
Belgium

(Belgique société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Settlers for water purifying plants; water deaerators.

כ"ה תמוז תשע"ו - 81631/07/2016



Trade Mark No. 274090 מספר סימן

Application Date 14/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 0980940 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ranorex GmbH

Address: Strassgangerstrasse 289, A-8053 Graz, Austria

(Austria Private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs; computer software.

Class: 42 סוג: 42

Development of software; development of programs 
for the processing of data; design, implementation, 
development, adaptation and compilation of data for 
computer databases.

כ"ה תמוז תשע"ו - 81731/07/2016



Trade Mark No. 274091 מספר סימן

Application Date 04/04/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1062499 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tricouni Brand Limited

Address: Windover House, St Ann Street, Salisbury, 
Wiltshire SP1 2DR, United Kingdom

(Limited Company United Kingdom)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear.

Class: 28 סוג: 28

Sporting articles included in this class.

כ"ה תמוז תשע"ו - 81831/07/2016



Trade Mark No. 274092 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1067571 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of word part and device part; the 
word part is "Vietnam Airlines"; the device part is a 
lotus.

 Owners

Name: VIETNAM AIRLINES COMPANY LIMITED

Address: No. 200, Nguyen Son Street,Bo De Ward, Long 
Bien District, Hanoi, Viet Nam

(Vietnam Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Domestic and international air transport services of 
passengers and freights; road transport services; 
tourism services; storage rental services.

כ"ה תמוז תשע"ו - 81931/07/2016



Trade Mark No. 274093 מספר סימן

Application Date 19/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1147009 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark red, light red, yellow, white and black.

Dark red, light red, yellow, white and black. The 
trademark consists of the words FRIENDS FRUIT; 
the contour of the letters is edged with colors ranging 
from the darkest to the lightest depicted from the 
outside towards the inside as follows: black, dark red, 
light red; the background of the letters is white with 
light yellow edging giving the impression of a relief 
pattern.

 Owners

Name: CHARLES FARAUD

Address: Avenue de Gladenbach -, ZI La Tapy, F-84170 
MONTEUX, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Compotes, marmelades and jams, apple compotes, 
fruit purees, fruit pulp.

כ"ה תמוז תשע"ו - 82031/07/2016



Trade Mark No. 274095 מספר סימן

Application Date 20/11/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1187739 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Black and white.

 Owners

Name: Royaums B.V.

Address: Pieter Postpad 19, NL-1067 DX Amsterdam, 
Netherlands

(Legally organized under the laws of the Netherlands 
Private company with limited liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ה תמוז תשע"ו - 82131/07/2016



Trade Mark No. 274105 מספר סימן

Application Date 31/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nadia Ibrahim Azizi שם: נדיה איברהים עזיזי

Address: Rabbi Tanhum 4/14 St., Tel Aviv Yaffa, Israel כתובת : רבי תנחום 4/14, תל אביב-יפו, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, underwear, footwear, dresses, shirts, pants, 
children`s clothing, lingerie, swimwear, scarves, 
gloves, jackets, skirts, t-shirts.

בגדים, תחתונים, הנעלה, שמלות, חולצות, מכנסיים, בגדי 
ילדים, הלבשה תחתונה, בגדי ים, צעיפים, כפפות, ג'קטים, 

חצאיות, גופיות.                                       

כ"ה תמוז תשע"ו - 82231/07/2016



Trade Mark No. 274119 מספר סימן

Application Date 01/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bader Bader שם: בדר בדר

Address: P.O.B. 310, Hurfeish Village, Israel כתובת : ת.ד. 310, חרפיש, ישראל

Name: Rana Faris שם: רנא פארס

Address: Hurfeish Village, Israel כתובת : חרפיש, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hala Khair; Adv.

Address: 18 Lohamei Hageta'ot, Nahariya, Israel

שם: הלא ח'יר, עו"ד

כתובת : לוחמי הגטאות 18, נהריה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear . דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.   

כ"ה תמוז תשע"ו - 82331/07/2016



Trade Mark No. 274122 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Com International coordination (1998) L.T.D שם: קום תיאום בינלאומי (1998) בע"מ

Address: Meshek 41,, P.O.B. 253, Beney Atarot, 
6099100, Israel

כתובת : משק 41, בני עטרות, ת.ד. 253, בני עטרות, 6099100, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Dagan, Adv.

Address: Kehilat Venezia 8, Tel Aviv, 69400, Israel

שם: שלמה דגן, עו"ד

כתובת : רחוב קהילת ונציה 8, תל אביב-יפו, 96400, נאות 
אפקה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning polishing, scouring and 
abrasive preparations.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף.                                             

                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 82431/07/2016



Trade Mark No. 274123 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Com International coordination (1998) L.T.D שם: קום תיאום בינלאומי (1998) בע"מ

Address: Meshek 41,, P.O.B. 253, Beney Atarot, 
6099100, Israel

כתובת : משק 41, בני עטרות, ת.ד. 253, בני עטרות, 6099100, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Dagan, Adv.

Address: Kehilat Venezia 8, Tel Aviv, 69400, Israel

שם: שלמה דגן, עו"ד

כתובת : רחוב קהילת ונציה 8, תל אביב-יפו, 96400, נאות 
אפקה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning polishing, scouring and 
abrasive preparations.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף.                                             

                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 82531/07/2016



Trade Mark No. 274127 מספר סימן

Application Date 12/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bar Basar Partner Ship שם: שותפות בר בשר

Address: Moshe Goshen Blvd. 92, Kiryat Motzkin, Israel כתובת : משה גושן 92, קרית מוצקין, ישראל

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: GABI SHMUELI - LAW OFFICE

Address: Moshe Goshen 63/3 St., Kiryat Motzkin, Israel

שם: גבי שמואלי - משרד עורכי דין

כתובת : משה גושן 63/3, קרית מוצקין, 26313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירות להספקת מזון ומשקה; ; הנכללים כולם בסוג 43           
                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 82631/07/2016



Trade Mark No. 274131 מספר סימן

Application Date 13/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zion Turgeman שם: ציון תורג'מן בע"מ

Address: 1 Aba Even St. unit 3, Jerusalem, Israel כתובת : אבא אבן 1, דירה 3, ירושלים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Toussia-Cohen, Adv.

Address: Jaffa Rd 99, Jerusalem, Israel

שם: שלמה תוסייה-כהן, עו"ד

כתובת : יפו 99, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery

קמח ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים     
                                          

כ"ה תמוז תשע"ו - 82731/07/2016



Trade Mark No. 274134 מספר סימן

Application Date 13/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: D.M.M KAISER LTD שם: ד.מ.מ. קייזר בע"מ

Address: 16 Haganan, P.O.B. 4066, Modi'in, 71700, 
Einav Center, Israel

כתובת : הגנן 16, ת.ד. 4066, מודיעין, 71700, מרכז עינב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Tweezers, scissors, nail and cuticle nipper, nail 
clippers, files.

פינצטות, מספריים, צבתיות,קוצצים לציפורניים פצירות.           
                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 82831/07/2016



Trade Mark No. 274135 מספר סימן

Application Date 13/04/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mohanad Mhamed שם: מוהנד מחאמוד

Address: Elmasaiae, Om el fahem, Israel כתובת : שכונת אלמסאיאת', אום אל פאחם, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adv ibrahem agbaria

Address: musmus, P.O.B. 500, maalieron, 30920, Israel

שם: אבראהים אגבאריה עו"ד

כתובת : מוסמוס, ת.ד. 500, מעלה עירון, 30920, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink שירותים להספקת מזון ומשקה                          

כ"ה תמוז תשע"ו - 82931/07/2016



Trade Mark No. 274190 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244176 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: W. L. Gore & Associates, Inc.

Address: 555 Paper Mill Road, Newark DE 19711, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective clothing, namely, jackets and pants.

Class: 24 סוג: 24

Fabric for the manufacture of outerwear, namely, 
jackets and pants.

Class: 25 סוג: 25

Outerwear, namely, jackets and pants.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86453448 ארה"ב, 13/11/2014, מספר 86453448

Class: 9 סוג: 9

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

כ"ה תמוז תשע"ו - 83031/07/2016



Trade Mark No. 274191 מספר סימן

Application Date 04/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244180 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Magpul Industries Corporation

Address: 8226 Bee Caves Road, Austin TX 78746, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Ammunition magazines for firearms.

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

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

U.S.A., 23/10/2014, No. 86432383 ארה"ב, 23/10/2014, מספר 86432383

Class: 13 סוג: 13

כ"ה תמוז תשע"ו - 83131/07/2016



Trade Mark No. 274192 מספר סימן

Application Date 05/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244182 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Magpul Industries Corporation

Address: 8226 Bee Caves Road, Austin TX 78746, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Ammunition magazines for firearms.

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

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

U.S.A., 24/10/2014, No. 86434010 ארה"ב, 24/10/2014, מספר 86434010

Class: 13 סוג: 13

כ"ה תמוז תשע"ו - 83231/07/2016



Trade Mark No. 274193 מספר סימן

Application Date 22/12/2014 תאריך הגשה

International Registration No. 1244185 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Reid Heath Limited

Address: Unit 3, 69 Haugh Road, Glasgows G3 8TX, 
United Kingdom

(UK (SCOTLAND) PRIVATE LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for transmitting, recording, reproducing or 
amplifying sound; microphones; headphones; ear 
phones; stereos; loudspeakers; digital audio players; 
audio amplifiers; audio speakers; amplifiers for 
wireless communications; remote controls; home 
theatre systems, and home entertainment systems; 
computer software for use with audio systems; home 
theatre systems; home entertainment systems; 
sound systems and loud speaker systems; mobile 
phones; audio players for automobile use; computer 
speakers; cases for mobile phones; cases for 
computers; data transmission cables; downloadable 
music data; electric wires; cabinets for speakers; 
record players; tone arms for record players; needles 
for record players; speed regulators for record 
players.

כ"ה תמוז תשע"ו - 83331/07/2016



Trade Mark No. 274349 מספר סימן

Application Date 06/05/2015 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1264074 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and software; game software; 
computer games software; downloadable computer 
games; electronic game programs; electronic game 
software; interactive multimedia software for playing 
games; computer game programs downloadable via 
the Internet; downloadable interactive entertainment 
software for playing computer games; computer 
game software downloadable via a global computer 
network and wireless devices; computer software 
platforms.; all included in class 9.

תוכניות ותוכנות מחשב; תוכנות משחק; תוכנות משחקי מחשב; 
משחקי מחשב הניתנים להורדה; תוכניות משחק אלקטרוניות; 
תוכנות משחק אלקטרוניות; תוכנות מולטימדיה הידודיות כדי 
לשחק משחקים; תוכניות משחקי מחשב הניתנות להורדה 
באמצעות רשת האינטרנט; תוכנות בידור הידודיות הניתנות 
להורדה כדי לשחק במשחקי מחשב; תוכנות משחקי מחשב 
הניתנות להורדה באמצעות רשת מחשבים גלובלית והתקנים 
אלחוטיים; פלטפורמות לתוכנות מחשב; הנכללים כולם נכללים 
בסוג 9.                                                                           

                                            

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; online entertainment; 
interactive entertainment services; gaming services; 
online game services; arranging of games and 
competitions via the Internet; game services provided 
via communication networks; electronic games 
services provided by means of a global 
communication network; on-line game services 
provided via a computer network; electronic games 
services provided by means of the Internet or other 
communication network; game services provided 
online from a computer network; providing 
entertainment information via a website; all included 
in class 41.

שירותי בידור; בידור מקוון; שירותי בידור אינטראקטיביים; 
שירותי משחקים; שירותי משחקים מקוונים; ארגון משחקים 
ותחרויות באמצעות האינטרנט; שירותי משחקים הניתנים 
באמצעות רשתות תקשורת; שירותי משחקים אלקטרוניים 

הניתנים באמצעות רשת תקשורת גלובאלית; שירותי משחקים 
מקוונים הניתנים באמצעות רשת מחשבים; שירותי משחקים 
אלקטרוניים הניתנים באמצעות רשת האינטרנט או רשת 

תקשורת אחרת; שירותי משחקים הניתנים באופן מקוון מרשת 
מחשבים; אספקת מידע בידורי דרך אתר אינטרנט; הנכללים 
כולם נכללים בסוג 41.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Hosting online web facilities for others for sharing 
online content; interactive hosting services which 
allow the users to publish and share their own 
content and images online; electronic storage of 
entertainment media content; design and 
development of computer software; design and 
development of game software; programming of 
computer game software; development of computer 
programs and computer game software; all included 
in class 42. 

אירוח של מתקני רשת מקוונים עבור אחרים לשיתוף תוכן 
מקוון; שירותי אירוח אינטראקטיביים המאפשרים למשתמשים 
לפרסם ולשתף תמונות ותוכן משלהם באופן מקוון;  אחסון 
אלקטרוני של תוכן בידורי; עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב; 
עיצוב ופיתוח של משחקי מחשב; תכנות של תוכנות משחקי 
מחשב; פיתוח של תוכנות ותוכניות משחק מחשב; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ה תמוז תשע"ו - 83431/07/2016



Ownersבעלים

Name: PLAYBUZZ LTD שם: פלייבאז בע"מ

Address: 3 Aluf Kalman Magen St , Building A, 1st Floor, 
Tel Aviv-Jaffa, 6707075, Israel

כתובת : רח' אלוף קלמן מגן 3, בניין A, קומה 1, תל אביב-יפו, 
6707075, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer Bachar Chen Well Orion & Co.

Address: 3 Daniel Frisch St. Floor 9, Tel Aviv, 6473104, 
Israel

שם: פישר בכר חן וול אוריון ושות'

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 6473104, ישראל

כ"ה תמוז תשע"ו - 83531/07/2016



Trade Mark No. 274593 מספר סימן

Application Date 15/01/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1246320 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs [downloadable software]; 
regulating apparatus, electric; apparatus for 
processing information; computer programmes, 
recorded; interfaces for computers; step-up 
transformers; steering apparatus, automatic, for 
vehicles; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; simulators for the steering and control of 
vehicles; computer software, recorded.

Class: 41 סוג: 41

Academies [education]; organization of competitions 
[education or entertainment]; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting 
of congresses; arranging and conducting of 
colloquiums; correspondence courses; education; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; training; arranging and conducting of 
workshops [training]; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of symposiums; 
film production, other than advertising films.

Class: 42 סוג: 42

Computer system analysis; computer programming; 
consultancy in the field of energy-saving; computer 
software consultancy; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; 
creating and maintaining web sites for others; 
duplication of computer programs; computer software 
design; provision of scientific information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting; provision 
of search engines for the Internet; hosting of Internet 
sites; engineering services; installation of computer 
software; leasing of computer software; creating and 
maintaining web sites for others; maintenance of 
computer software; mechanical research; rental of 
web servers; design of information systems; technical 
project studies; land surveying; scientific laboratory 
services; updating of 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)

Italy, 14/10/2014, No. UD2014C000369 UD2014C000369 איטליה, 14/10/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41
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 Owners

Name: ESTECO S.P.A.

Address: Località Padriciano, 99, I-34149 TRIESTE (TS), 
Italy

(Italy Joint-Stock Company)

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 276180 מספר סימן

Application Date 06/07/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Abrasive Products, namely, abrasive belts for power-
operated sunders, abrasive disks for power-operated 
grinders, abrasive disks for power-operated sanders, 
abrasive wheels for power-operated grinders; Chop 
saws in the heavy chemical industry; Circular saws; 
Cut off machines; Electric grinders for household 
purposes; Cutting & grinding machines; Electric 
hammers; Hammer drills; Electric heat / glue guns; 
Hoists; Electrical drills; Jig-saws [machines]; Saws 
[machines]; Electric planers; Floor polishing 
machines and apparatus, electric; Reciprocating 
saws; Rotary tools; Routers; Electric sanders; 
Electric screwdrivers; Table Saws; Tackers; Cutters 
[machines]; Electric ratchet wrenches; Welding 
Machine; Band saws; Log splitters in the heavy 
chemical industry; Sanders; Bench saws; Hydraulic 
clamping tools; Hydraulic cutting tools; Machine tools 
in the heavy chemical industry; Rebar (wire) tying 
machines; Electric powder actuated tools in the 
heavy chemical industry; Electric gas actuated tools 
in the heavy chemical industry; Axial fans for 
industrial purposes; Industrial vacuum cleaners; 
Demolition hammers; Insecticide—sprayers 
[machines]; Blowers (power operated blowers); 
Brush cutters; Chain saws; Grass cutters; Grass 
trimmers; Hedge trimmers; Hover mowers; Lawn 
mowers; Lawn rakers; Pressure washers; Shredders 
for industrial use; Electric shrubbers; Snow throwers; 
Power tillers; Engines and motors for model vehicles; 
Generators; Water pumps; Air-operated power tools; 
Air drills; Air hammers; Air brushes for applying 
colour; Electric air dusters in the heavy chemical 
industry; Air ratchet wrenches; Air inflating guns in 
the heavy chemical industry; Air staplers in the heavy 
chemical industry; Air nailers in the heavy chemical 
industry; Air riveters; Air screwdrivers; Air sprayers; 
Air compressors; Rammers; Compactors; Drum 
rollers; Screeds in the heavy chemical industry; 
Trowels; Scarifying machines; Concrete vibrators; 
Floor saws; Brick saws; Concrete saws; Concrete 
mixers; Breakers in the heavy chemical industry; 
Earth augers; Waste crushing machines; Trash 
compacting machines; Fleshing machines; Meat 

מוצרי שפשוף, דהיינו, חגורות מחוספסות למשחזי חול 
חשמליים, דיסקות מחוספסות למלטשות חשמליות, דיסקות 

מחוספסות למשייפי חול חשמליים, גלגלים מחוספסים למכונות 
ליטוש/השחזה חשמלייות; מסורים לקיצוץ בתעשייה הכימית 
הכבדה; מסורי דיסקים; מכשיר לחיתוך מכונות; מטחנות 
חשמליות למטרות משק בית; מכונות לחיתוך ולחש חזה; 
פטישים חשמליים; מקדחות חשמליות; אקדחי חום חשמלי 
/דבק; עגורנים; מקדחות חשמליות; מסורים אנכיים ניידים 
(מכונות); מסורים (מכונות); עיבוי חשמלי; מכונות ומכשור 
פוליש רצפות, חשמליים ; מסורים חשמליים; כלים סיבוביים; 
נתבים; משייפת חשמלית; מברגים חשמליים; מכשיר לשיוף 
שולחן; טאקרים; התקני חיתוך (מכונות);  מחגרי ברגים 

חשמליים; מכונת ריתוך; מסורי חיתוך; מפצלי חיתוך בתעשייה 
הכימית הכבדה; משייף; מכשירי עיבוי; כלי ניסור; כלי הידוק 
הידראוליים; כלי חיתוך הידראוליים;  כלי מכונה בתעשייה 
הכימית הכבדה; מוטות מברזל (תיל) המשמשים כמכונות 
קשירה; כלים חשמליים המונעים על ידי אבקה בתעשייה 
הכימית הכבדה; כלים חשמליים בתעשייה הכימית הכבדה 
המופעלים באמצעות חשמל או גז; צירי מאווררים לשימוש 

תעשייתי; שואבי אבק תעשייתיים; פטישי הריסה; מרססים של 
קוטלי חרקים (מכונות); מפוחים (מפוחים המופעלים באמצעות 
כוח חיצוני); חותכי מברשת; מסורי שרשרת; חותכי דשא; גוזמי 

דשא; גוזזי גידור; מכסחות לקצוץ הדשא; מכסחות דשא; 
מכסחות לניקוי דשא; מכונות כביסה העובדות על בסיס לחץ; 
מגרסות לשימוש תעשייתי; מקדח חשמלי; מכונות להריסת 

שלגים; קלטרות חשמליות (כלים חקלאיים); מנועים לדגמי כלי 
רכב; גנרטורים; משאבות מים; מכשירי כוח מופעלי אוויר; 
מקדחות אוויר; פטישי אוויר; מיזוג מברשות להחלת צבע; 
מטליות אוויר המופעלות על ידי חשמל בתעשייה הכימית 

הכבדה; מחגרי (מפתחות) ברגים פנאומטיים; רובים המשמשים 
לניפוח אוויר בתעשייה הכימית הכבדה; מהדקי אוויר בתעשייה 
הכימית הכבדה; מכונות סמרור אוויריים בתעשייה הכימית 
הכבדה; מברגי אוויר; מרססי אוויר; מדחסי אוויר; משחזות; 
מכבשים; מיכליס גליליים; מגהצי רצפה בתעשייה הכימית 

הכבדה; מכונות לשפשוף רצפות; מתקני רטט לבטון; מסורים 
לחיתוך רצפות; מסורים לחיתוך; מסורים לחיתוך בטון; מערבלי 
בטון; כלי פירוק בתעשייה הכימית הכבדה; מקדחי אדמה; 

מכונות ריסוק; מכונות לדחיסת אשפה; מכונות חיתוך (בשר); 
קוצצי בשר (מכונות); מכונות חיתוך עץ; מכונות ערבול; מכונות 

להכנת ממתקי קרח; מכונות לחיתוך לחם; מכונות 
אלקטרומכניות להכנת מזון; מעבדי מזון חשמליים (למעט 

למטרות משק בית); מכונות להכנת מוצרי קונדיטוריה; מכונות 
להכנת אטריות/ נודלז; מכונות לטחינת קמח; מתקנים ליצור 
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choppers (machines); Paring machines; Kneading 
machines; Ice confectionery making machines; Bread 
cutting machines; Electromechanical food 
preparation machines; Electric food processors (other 
than for household purposes Confectionery making 
machines; Noodle making machines; Flour mill 
machines; Apparatus for aerating water; Apparatus 
for aerating beverages; Food and drink processing 
machines for industrial purposes; Sewing machines 
for household purposes; Sewing machines; Vacuum 
packaging machines; Dish washing machines for 
industrial purposes; Textile washing machines for 
industrial purposes; Vacuum cleaners for industrial 
purposes; Washing machines for industrial purposes; 
Electric washing machines for industrial purposes; 
Washing apparatus; Washing machines; Washing 
machines (laundry); Wringing machines for laundry; 
Electric machines and apparatus for cleaning; 
Cleaning appliances utilizing steam; Motors for boats; 
Mills for household purposes (other than hand-
operated); Electric mixers for household purposes; 
Electric whisks for household purposes; Electric fruit 
presses for household purposes; Electric crushers 
(grinders) for household purposes; Electric food 
blenders for household purposes; Electric blenders 
for household purposes; Coffee grinders for 
household purposes (other than hand-operated); 
Electric can openers; Electric washing machines for 
household purposes; Dishwashers; Spin dryers for 
household purposes (not heated); Automatic 
dishwashers; Electric washing machines; Electric 
cleaners for household purposes; Vacuum cleaners; 
vacuum cleaner bags; Vacuum cleaner hoses; Hoods 
(parts of machines); Electric slicers for household 
purposes (machine); Grinders; Machines for making 
pasta; Electric buffet servers in the heavy chemical 
industry; Electric arepa makers in the heavy chemical 
industry; Electric kneading machines; Electric pasta 
machines; Control cables for machines, engines or 
motors; mechanical reeling apparatus.

מיס מוגזים; מנגנון ליצור משקאות מוגזים; מכונות לעיבוד מזון 
ושתייה למטרות תעשייתיות; מכונות תפירה למטרות ביתיות; 
מכונות תפירה; מכונות אריזה באמצעות ואקום; מדיח כלים 

למטרות תעשייתיות; מכונות כביסה טקסטיל למטרות 
תעשייתיות; שואבי אבק למטרות תעשייתיות; מכונות כביסה 

לצרכים תעשייתיים; מכונות כביסה חשמליות למטרות 
תעשייתיות; מנגנון כביסה; מכונות כביסה; מכונות כביסה 

(כביסה); מכונות סחיטה לכביסה; מכונות ומתקנים חשמליים 
לניקוי; כלי ניקוי המשתמשים בקיטור; מנועים חשמליים 
לסירות; מטחנות למטרות ביתיות (למעט אלה המופעלות 
ידנית); מערבלים חשמליים למטרות ביתיות; מטאטים 

חשמליים למטרות ביתיות; מכבשי פירות חשמליים למטרות 
ביתיות; מגרסות חשמליות (ומטחנות) למטרות ביתיות; 

בלנדרים חשמליים למזון למטרות ביתיות; בלנדרים חשמליים 
למטרות ביתיות; מטחנות קפה למטרות משק בית (למעט אלה 
המופעלות ידנית); פותחני קופסאות חשמליים; מכונות כביסה 
חשמליות למטרות ביתיות; מדיחי כלים; צנטריפוגות למטרות 
משק בית (לא מחומם); מדיחי  כלים אוטומטיים; מכונות כביסה 
חשמלית; שואבי אבק חשמליים למטרות ביתיות; שואבי אבק; 
שקיות שואב אבק; צינורות שואב אבק; ברדסים (חלקים של 
מכונות); קוצץ חשמלי למטרות משק בית (מכונה); מטחנות;  
מכונות להכנת פסטה; מזנון חשמלי להגשת אוכל בתעשייה 
הכימית הכבדה; טוסטר; מכונות חשמלית ללישה; מכונות 

חשמליות להכנת פסטה.                                                   
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Class: 8 סוג: 8

Tree primers; augers (hand tools); screw- thread 
cutters ( hand tools); budding knives; axes; drills; 
milling cutters (hand tools); bits (hand tools); adzes 
(tools); border shears; glass cutters; pruning scissors; 
pruning knives; cutting tools (hand tools); graving 
tools (hand tools); Punches (hand tools); Blades 
(hand tools); Shears; Hand drills (hand tools); Tool 
belts (holders); Drivers in the heavy chemical 
industry; Ratchets (hand tools); Wrenches in the 
heavy chemical industry; Riveters; Nail drawers 
(hand tools); Nail extractors; Nail punches; 
Adjustable spanners; Mitre [miter (Am.)] boxes [hand 
tools];Iron hammers; hand- operated hand tools in 
the heavy chemical industry; Spanners (hand tools); 
Cutting pliers (linemans'pliers); Sledgehammers; 
Pliers; Hammers; Chisels; Planes; Jigsaws; Files 
(tools); Saws (hand tools); Lawn clippers (hand 
instruments); Hand pallet truck in the heavy chemical 
industry; Hand chain block in the heavy chemical 
industiy; Drill bits for hand drills in the heavy chemical 
industry; Miter boxes [hand tools] in the heavy 
chemical industry ; Electric iron; Electric epilator; 
Electric hair straighter; Electric hair trimmer; Electric 
shaver; Hair clippers (electric or non-electric); 
Trowels.

מזמרות לעצים; מקדחים (כלי יד); מטבעות (כלים ידניים); סכיני 
חידוד; צירים; מקדחים; מטחנות (כלי יד); מקדחים (כלי יד); 
קרדומים להקצעת עצים (כלים); מזמרות; מחתכי זכוכית; 

מספרי גיזום; סכיני גיזום; כלי חיתוך (כלים ידניים); כלי גילוף 
(כלי יד); מקבים (כלי יד); להבים (כלי יד); מספריים;  מקדחים 
(כלים ידניים); חגורות (מחזיקים); כלי עבודה בתעשייה הכימית 
הכבדה; גלגלים משוננים (כלי יד); ברגים בתעשייה הכימית 
הכבדה; מכונות סמרור (כלי יד); חולצי מסמרים (כלי יד); 
מסחטות מסמר; מחלצי מסמרים; מחלצי ברגים; קופסאות 
זוויות; פטישי ברזל; כלי יד המופעלים באמצעות ידיים 

בתעשייה הכימית הכבדה; מפתחות ברגים (כלים ידניים); 
מלקחיים(מלקחי ליימנז); מלקחיים; פטישים; אזמלים;  

מקצועות; מסורי נימה; משופים (כלים); מסורים (כלי יד); קוצץ 
דשא(כלי יד); עגלות יד בתעשייה הכימית הכבדה; שרשראות 
לתליית כלים בתעשייה הכימית הכבדה; מקדחות יד בתעשייה 
הכימית הכבדה; קופסאות זוויות [כלי יד] בתעשייה הכימית 

הכבדה; מגהץ חשמלי; מכשיר אפילציה חשמלי להסרת שיער; 
מיישר שיער חשמלי; גוזם שיער חשמלי; מכונת גילוח חשמלי; 
קוצץ שיער (חשמלי או לא חשמלי); מריות.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 11 סוג: 11

Gas grills; Non-electric water purifiers for household 
purposes; Dish disinfectant apparatus for household 
purposes; Water purifiers for household purposes; 
Grills (cooking appliances); Filters for drinking water; 
Rotisseries; Ice refrigerators; Gas ranges; Gas 
Burners; Gas cooking ovens for household purposes; 
Baking ovens for household purposes; Industrial 
cooking ovens; Burners (other than for laboratory 
use); Bread-making machines; Bread baking 
machines; Microwave ovens for industrial purposes; 
Ovens; Bakers' ovens; Kitchen ranges (ovens); 
Coffee roasters; Bidets; Showers; Gas boilers; 
Boilers for household purposes; Radiators (heating); 
Heating boilers (other than for vehicles); Boilers 
(other than parts of machines); Electrical boilers; Gas 
water heaters; Heating apparatus; Water heaters 
(apparatus); Heat pumps; Apparatus for space 
heating; Water heaters; Hot air apparatus; Electric 
heating apparatus; Electric radiators; Solar water 
heaters; Gas fires; Gas stoves; Electric radiant 
heaters for household purposes; Hearths; Warming 
pans; Petroleum stoves; Heaters for baths; Cooling 
appliances and installations; Freezers; Refrigerating 
apparatus and installations (other than for vehicles); 
Room coolers; Air conditioners; Range hoods 
(extractor hoods) for household purposes; Range 
hoods for household purposes; Extractor hoods for 
kitchens; Ventilation hoods; Ventilators; Fans for 
ventilators; Ventilation devices and installations; Air 
purifiers for household purposes; Air dryers; Air 
sterilizers; Air deodorizing apparatus; Sterilizers; 
Water ionizers for household purposes; Water 
sterilizers; Water filtering apparatus; Tap- water 
purifying apparatus; Apparatus for filtering drinking 
water; Water purifying apparatus; Ice machines; 
Electric space cooling apparatus for household 
purposes;

אסכלות גז (מתקני צלייה); מטהרי מים לא חשמליים למטרות 
ביתיות;  מכשירי חיטוי לכלים לשימוש ביתי; מטהרי מים 

למטרות ביתיות; גריל (מכשירי בישול); מסננים למי שתייה; 
מתקן לצליית בשר; מקררי קרח; טווחי גז; מבערי גז; תנורי גז 
לבישול למטרות ביתיות; תנורים לאפייה למטרות ביתיות; תנורי 
בישול תעשייתיים; מבערים (מלבד לשימוש במעבדה); מכונות 
להכנת לחם; מכונות לאפיית לחם; תנורי מיקרוגל למטרות 

תעשייתיות; תנורים; תנורי אפייה; תנורי מטבח (תנורים); קולי 
קפה; אסלות רחיצה (בידה); מקלחות; דודי גז; דוודים למטרות 
ביתיות; רדיאטורים (חימום); דודים לחימום (למעט לכלי רכב); 
דוודים (למעט חלקים של מכונות); דוודים חשמליים; מחממי 
מים באמצעות גז; התקן חימום; מחממי מים (התקן); משאבות 
חימום; מכשירים לחימום חללים; מחממי מים; מכשיר המפיק 
אוויר חם; התקן חימום חשמלי; רדיאטורים חשמליים; דודי 

שמש; להבות של גז; תנורי גז; מקרני חום חשמליים למטרות 
ביתיות; קמינים; מחבתות לחימום; תנורי נפט; מחממי 

אמבטיה;  כלים ומתקנים לצינון; מקפיאים; מכשירי ומתקני 
קירור (למעט לכלי רכב); מקררי חדרים; מזגנים; קולטי אדים 
(קולט אדים) למטרות ביתיות; קולטי אדים לשימוש ביתי; 
מנדפים למטבחים; תעלות אוורור; מאווררים; מאווררים 

למאוורר; מכשירי ומתקני אוורור; מטהרי אוויר למטרות ביתיות; 
מייבשי אוויר; מטהרי אוויר; מכשירים להפגת ריחות; מעקרים; 
מיינני מים לשימוש ביתי; מטהר/ מחטא מיס; מכשיר לטיהור 
מים; התקן לטיהור מי ברז; מכשירים לסינון מי שתייה; מנגנון 
לטיהור המים; מכונות קרח; התקנים ביתיים חשמליים לקירור 
מרחבי; שמיכות חשמליות למטרות ביתיות; מאווררים חשמליים 

לשימוש אישי; שמיכות חשמליות (לא למטרות רפואיות); 
מאווררים חשמליים; תנורים חשמליים; מכשירי אדים; מכשירי 
אדים חשמליים; מסירי לחות חשמליים למטרות ביתיות; מייבשי 
כביסה חשמליים; התקני ייבוש חשמליים; סירי בישול חשמליים 
לשימוש ביתי; תנורים חשמליים למטרות ביתיות; קומקומים 
חשמליים למטרות ביתיות; מכשירים חשמליים להכנת קפה 
למטרות ביתיות; טוסטרים חשמליים למטרות ביתיות; תנורי 
בישול חשמליים למטרות ביתיות; תנורים חשמליים למטרות 
ביתיות; תנורי אינדוקציה אלקטרומגנטית למטרות ביתיות; 
תנורי מיקרוגל(מכשירי בישול); טווחים חשמליים; סירי לחץ 

חשמליים; סירי לחץ אוטוקלאבים חשמליים; מחבתות חשמליות 
כ"ה תמוז תשע"ו - 84031/07/2016



Electric blankets for household purposes; Electric 
Fans for personal use; Electric blankets (not for 
medical purposes); Electric fans; Electric stoves; 
Humidifiers; Electric humidifiers; Electric 
dehumidifiers for household purposes; Electric 
laundry dryers; Electric dehydrators; Electric cooking 
pots for household purposes; Electric kettles for 
household purposes; Electric coffee makers for 
household purposes; Electric toasters for household 
purposes; Electric cooking stoves for household 
purposes; Electric furnaces for household purposes; 
Electromagnetic induction cookers for household 
purposes; Microwave ovens (cooking apparatus); 
Electric ranges; Electric pressure cooking saucepans; 
Autoclaves (electric pressure cookers);
Electric waffle irons; Electric cooking utensils; Electric 
kettles; Electric coffee machines; Electric coffee 
filters; Electric deep fryers; Electric coffeepots; 
Electric cookers; Electric toasters; Microwave ovens; 
Electric freezers for household purposes; Electric 
refrigerators for household purposes; Electric dish 
disinfectant apparatus for household purposes; 
Electric water purifiers for household purposes; 
Refrigerators; Electric refrigerators; Electric 
refrigerating showcases; Hair dryers; Cooking 
apparatus and installations; Cookers; Heating and air 
conditioning apparatus; Apparatus for ventilating and 
air conditioning; Apparatus for heating/ventilating and 
air conditioning; Gas Heater; Oil stoves (space 
heaters for household use); Compressor for 
refrigerator; Electric cool and hot water dispenser; 
Electric wine coolers; Electric espresso coffee 
machines for household purposes; Electric food 
steamers; Electric deep fat fryers; Electric hand 
dryers; Electric frying pans; Electric popcorn poppers; 
Electric rice cookers; Electric sandwich makers; 
Electric slow cookers; Desk lamps; Flashlights 
(torches); Fluorescent lamps; Halogen lamps; High 
pressure mercury lamps; High pressure sodium 
lamps; Incandescent lamps; LED luminaries; Lighting 
fixture; Metal halide lamp; Starter & ballast for lamps; 
Electric lamps; Street lamps; Safety lamps; Neon 
lamps; Lanterns for lighting; Discharge lamps and 
their fittings; Ultraviolet ray lamps (not for medical 
purposes); Chandeliers; Water surface lamps; 
Aquarium lights; Arc lamps; Infrared lamps; 
Spotlights; Ceiling lights; Floodlights; Artificial solar 
lamps; Gas refrigerators Electrical popcorn 
machines; Starter for lighting apparatus; Downlights; 
Sensor Lights; Indoor & outdoor lighting apparatus; 
Electric waffle makers; Baking machines for industrial 
purposes.

להכנת וופל; כלי בישול חשמליים; קומקומים חשמליים; מכונות 
קפה חשמליים; מסנני קפה חשמליים; מחבתות חשמליות 

לטיגון עמוק; קנקני קפה חשמליים; תנורים חשמליים; טוסטרים 
חשמליים; תנורי מיקרוגל; מקפיאים חשמליים למטרות ביתיות; 
מקררים חשמליים למטרות ביתיות; מכשירי חיטוי חשמליים 
לכלים לשימוש ביתי; מטהרי מים חשמליים לשימוש ביתי; 
מקררים; מקררים חשמליים; התקן קירור חשמלי; מייבשי 
שיער; מכשירים ומתקנים לבישול; כיריים/ תנורים; מכשירי 

חימום ומיזוג אוויר; מנגנון אוורור ומיזוג אוויר; מכשירים לחימום 
/ אוורור ומיזוג אוויר; מכשירי חימום באמצעות גז; תנורים על 
בסיס שמן (תנורי חימום לשימוש ביתי); מדחס למקרר; מתקן 
לחמום וקירור המים; מקררי יין חשמליים; מכונות קפה אספרסו 
חשמליים למטרות ביתיות; מכשירים חשמליים לאידוי אוכל; 
מחבתות חשמליות לטיגון עמוק של שומן; מייבשי ידיים 

חשמליים; מחבתות טיגון חשמליות; מכשירים חשמליים להכנת 
פופקורן; סירים חשמליים להכנת אורז; מכשירים חשמליים 
להכנת כריכים; סירים חשמליים לבישול איטי; מנורות שולחן; 
פנסים (לפידים); מנורות פלואורסצנטיות; מנורות הלוגן; מנורות 
כספית עם לחץ גבוה; מנורות נתרן עם לחץ גבוה; מנורות ליבון; 
מנורות לד (דיודה פולטת אור); מתקני תאורה; מנורת הליד 
העשויה ממתכת; התנעה למנורות; מנורות חשמליות; מנורות 
רחוב; מנורות בטיחות; מנורות ניאון; פנסי תאורה; נורות פריקה 
ובסיסן; מנורות אולטרה סגול(לא למטרות רפואיות); נברשות; 
מנורות עמידות במים; אורות אקווריום; מנורות קשת; מנו רות 
אינפרא אדו מים; זרקורים; או רות תקרה; זרקורים; מנו רות 

סולריות; מקררי גז; מכונות פופקורן חשמליים; מכשיר להתנעת 
תאורה; מנורות שקועות; אורות חיישן; התקני תאורה פנימי 

וחיצוני; מחבתות חשמליות להבנת וופל; מכונות אפייה לשימוש 
תעשייתי.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ה תמוז תשע"ו - 84131/07/2016



 Owners

Name: Hyundai Corporation

Address: 25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic 
of Korea

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 84231/07/2016



Trade Mark No. 278260 מספר סימן

Application Date 13/02/2015 תאריך הגשה

International Registration No. 1264637 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Blick Art Materials, LLC

Address: 1849 Green Bay Road, Suite 310, Highland 
Park IL 60035, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Acrylic paints; glazes; Oil paints; paint for artists; 
watercolor paints.

Class: 16 סוג: 16

Adhesives for paper and cardboard or for household 
purposes; artists' brushes; artists' pastels; artists' 
pencils; artists' pens; canvas panels for artists; 
canvas stretcher bars for artists; drawing pads; 
gesso, namely, plasters in the nature of artists' 
materials; Modeling clay; palettes for painting; picture 
framing mat boards; sketch pads; T-squares.

Class: 35 סוג: 35

Mail order catalog services featuring artists materials 
and supplies, and retail store services in the field of 
artists materials and supplies.

כ"ה תמוז תשע"ו - 84331/07/2016



Trade Mark No. 278485 מספר סימן

Application Date 24/09/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: SANTA BARBARA POLO CLUB

Address: 3375 Foothill Road #1200, Carpinteria, 
California, 93013, U.S.A.

(California Corporation)

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: 24 סוג: 24

Home Textile products מוצרי טקסטיל לבית         

כ"ה תמוז תשע"ו - 84431/07/2016



HEYS

Trade Mark No. 281170 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Group IP Holding LP 

Address: 333 Foster Crescent, Suite 1, Mississauga, 
Ontario, L5R 4E5, Canada, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage; articles of luggage; suitcases; wheeled 
suitcases; straps; tags and carts for luggage; luggage 
trunks; travel bags; travel cases; travelling sets; 
travel accessories; travel packing organizers; duffel 
bags for travel; garment bags for travel; shoe bags 
for travel; handbags; pocket wallets; purses; cheque 
book holders; billfolds; card cases; money holders; 
bags and packs; backpacks and knapsacks; 
expandable and non-expandable bags on wheels; 
garment covers for travel; wheeled-luggage; 
briefcases; wheeled briefcases; attaché cases; 
umbrellas, cases and organizers sold 
empty; travel aids, namely, luggage tags, packing 
cubes,  travel wallets,  vanity cases; toiletry bags; 
empty cases for packing cosmetics; empty cases for 
packing toiletries; articles made from leather or 
imitation leather.

מזוודות; פרטי מטען; מזוודות; מזוודות עם גלגלים; רצועות; 
תגים ועגלות עבור  מזוודות; תיקי מטען; תיקים לנסיעות; 
ארגזים לנסיעות; סטים של תיקים לנסיעות; אביזרים

לנסיעות; ארגוניות לאריזה לנסיעות; קיטבגים לנסיעות; שקיות 
לבגדים עבור נסיעות; שקיות לנעליים עבור נסיעות; תיקי יד; 
ארנקי כיס; ארנקים; מחזיקים לספרי המחאות; ארנקים 
לשטרות; מחזיקי כרטיסים; מחזיקי כסף; שקיות ותיקים; 

תרמילים וילקוטים; תיקים הניתנים להרחבה ושאינם ניתנים 
להרחבה על גלגלים; כיסויי בגדים לנסיעות; מזוודות על 

גלגלים; תיקי עבודה; תיקי עבודה על גלגלים; תיקי אביזרים; 
מטריות; ערכות טואלטיקה ו/או קוסמטיות, תיקים וארגוניות 
הנמכרים ריקים; עזרי נסיעות, דהיינו, תגי מזוודות, קופסאות 
לאריזה,  ארנקי נסיעות, קופסאות איפור;  שקיות לטואלטיקה; 
תיקים ריקים לאריזת מוצרי קוסמטיקה; תיקים ריקים לאריזת 

מוצרי רחצה; פריטים העשויים מעור או חיקויי עור.
                         

כ"ה תמוז תשע"ו - 84531/07/2016



Trade Mark No. 281171 מספר סימן

Application Date 22/12/2015 תאריך הגשה

 Owners

Name: Group IP Holding LP 

Address: 333 Foster Crescent, Suite 1, Mississauga, 
Ontario, L5R 4E5, Canada, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage; articles of luggage; suitcases; wheeled 
suitcases; straps; tags and carts forluggage; luggage 
trunks; travel bags; travel cases; travelling sets; 
travel accessories; travel packing organizers; duffel 
bags for travel; garment bags for travel; shoe bags 
for travel; handbags; pocket wallets; purses; cheque 
book holders; billfolds; card cases; money holders; 
bags and packs; backpacks and knapsacks; 
expandable and non-expandable bags on wheels; 
garment covers for travel; wheeled-luggage; 
briefcases; wheeled briefcases; attaché cases; 
umbrellas, cases and organizers sold empty; travel 
aids, namely, luggage tags, packing cubes,  travel 
wallets,  vanity cases; toiletry bags; empty cases for 
packing cosmetics; empty cases for packing 
toiletries; articles made from leather or imitation 
leather.

מזוודות; פרטי מטען; מזוודות; מזוודות עם גלגלים; רצועות; 
תגים ועגלות עבור  מזוודות; תיקי מטען; תיקים לנסיעות; 
ארגזים לנסיעות; סטים של תיקים לנסיעות; אביזרים

לנסיעות; ארגוניות לאריזה לנסיעות; קיטבגים לנסיעות; שקיות 
לבגדים עבור נסיעות; שקיות לנעליים עבור נסיעות; תיקי יד; 
ארנקי כיס; ארנקים; מחזיקים לספרי המחאות; ארנקים 
לשטרות; מחזיקי כרטיסים; מחזיקי כסף; שקיות ותיקים; 

תרמילים וילקוטים; תיקים הניתנים להרחבה ושאינם ניתנים 
להרחבה על גלגלים; כיסויי בגדים לנסיעות; מזוודות על 

גלגלים; תיקי עבודה; תיקי עבודה על גלגלים; תיקי אביזרים; 
מטריות; ערכות טואלטיקה ו/או קוסמטיות, תיקים וארגוניות 
הנמכרים ריקים; עזרי נסיעות, דהיינו, תגי מזוודות, קופסאות 
לאריזה,  ארנקי נסיעות, קופסאות איפור;  שקיות לטואלטיקה; 
תיקים ריקים לאריזת מוצרי קוסמטיקה; תיקים ריקים לאריזת 

מוצרי רחצה; פריטים העשויים מעור או חיקויי עור.
                   

כ"ה תמוז תשע"ו - 84631/07/2016



Trade Mark No. 281986 מספר סימן

Application Date 14/01/2016 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided to 286174 חולק ל 286174

Ownersבעלים

Name: Osnat Mashanya שם: אסנת משעניה

Address: 26 David Elazar St., Rishon Lezion, Israel כתובת : דוד אלעזר 26, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Koren - Grodberg & Co.Law

Address: Vosotski 6, P.O.B. 33026, Tel Aviv, 6133001, 
Israel

שם: קורן - גרודברג ושות' עו"ד

כתובת : ויסוצקי 6, ת.ד. 33026, תל אביב-יפו, 6133001, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments; all 
included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן; תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים 
ומכשירים כרונומטרים; הנכללים כולם בסוג 14.                     

                                              

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather including bags 
made of leather or imitation of leather; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור לרבות תיקים העשויים מעור או חיקויי עור; 
עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; מטריות 

ושמשיות; מקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; הנכללים 
כולם בסוג 18.

                                                                                     
                                  

Class: 22 סוג: 22

Ropes and string; nets; tents, awnings and 
tarpaulins; sails; sacks; padding and stuffing 
materials (except of paper, cardboard, rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials; bags fron 
natural materials including canvas that are not 
included in other classes; all included in class 22.

חבלים וחוטים; רשתות; אוהלים, יריעות וטרפולין; מפרשים; 
שקים; חומרי ריפוד ומילוי (למעט מנייר, מקרטון, מגומי או 
מפלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים גולמיים; תיקים מחומרים 
טבעיים לרבות מקנבס אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; 

הנכללים כולם בסוג 22.                                                     
                                                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 84731/07/2016



Trade Mark No. 281987 מספר סימן

Application Date 14/01/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Osnat Mashanya שם: אסנת משעניה

Address: 26 David Elazar St., Rishon Lezion, Israel כתובת : דוד אלעזר 26, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Koren - Grodberg & Co.Law

Address: Vosotski 6, P.O.B. 33026, Tel Aviv, 6133001, 
Israel

שם: קורן - גרודברג ושות' עו"ד

כתובת : ויסוצקי 6, ת.ד. 33026, תל אביב-יפו, 6133001, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, and headgear; all included in class 25.         
                          

דברי הלבשה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.         

כ"ה תמוז תשע"ו - 84831/07/2016



SPECTRO

Trade Mark No. 282376 מספר סימן

Application Date 04/02/2016 תאריך הגשה

Base for International Registration No. 1296831 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Electro-Optics Elop Ltd. שם: אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אלאופ בע"מ

Address: P.O.B. 1165, Rehovot, 7670305, Israel כתובת : ת.ד. 1165, רחובות, 7670305, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Intelligence, surveillance, target acquisition and 
reconnaissance, stabilized, electro-optical system, 
namely, hardware and software based system 
mountable on a variety of platforms, for around-the-
clock surveillance, tracking, targeting, fire-control, 
searching, rescue and range finding operations; 
included in class 9.

מערכת מודיעין, מעקב, השגת ואיתור מטרה, אלקטרו-אופטית 
יציבה, דהיינו, מערכת מבוססת חומרה ותוכנה המורכבת על 
מגוון של מצעים, עבור פעולות סביב השעון של מעקב, איתור, 
כיוון, בקרת אש, חיפוש, הצלה ומציאת טווח; הנכללת בסוג 9.   
                                                                                     
                                                                                    

                                          

כ"ה תמוז תשע"ו - 84931/07/2016



WAZERIDER

Trade Mark No. 282381 מספר סימן

Application Date 07/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Google Inc.

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

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, 
namely, software for carpooling and ride sharing

תוכנות יישום ממוחשבות לטלפונים ניידים, נגני מדיה ניידים, 
ומחשבי כף יד, דהיינו, תוכנות הסעות משותפות ושיתוף 
נסיעות.                                                               

Class: 39 סוג: 39

Carpooling services, namely, matching drivers of 
motor vehicles with individuals needing rides

שירותי הסעות משותפות, דהיינו, ציוות נהגים של רכבים 
ממונעים ליחידים הצריכים הסעה.                             

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating an online 
community that enables registered users to 
communicate with each other to discuss and engage 
in carpooling and ride sharing

שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת המאפשרת 
למשתמשים רשומים לתקשר ביניהם על מנת לדון ולעסוק 

בהסעות משותפות ושיתוף נסיעות.                                     
                                                    

כ"ה תמוז תשע"ו - 85031/07/2016



Trade Mark No. 282573 מספר סימן

Application Date 08/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: priority software Ltd. שם: פריוריטי סופטוור בע"מ

Address: Amal 12, Rosh Haayin, Israel כתובת : עמל 12, ראש העין, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

Address: 37 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33242, Tel 
Aviv, 6492806, Europe House, Israel

שם: ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד. 33242, תל אביב, 
6492806, בית אירופה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and software, software based 
applications for process management, information 
and analysis; all as included in Class 9.

תכניות מחשב ותוכנה, יישומים מבוססי תוכנה לניהול תהליכים, 
מידע וניתוחו; הנכללים כולם בסוג 9.                                    

                                                          

Class: 35 סוג: 35

Information supply services related to organizational 
business processes management, including data 
analysis systems, and processes related to human 
resources and project management; all included in 
class 35.

אספקת שירותי מידע הקשור לניהול תהליכים עסקיים בארגון, 
הכוללים מערכות לניתוח נתונים, וכן תהליכים הקשורים לכוח 
אדם ולניהול פרויקטים; הנכללים כולם בסוג 35.                     
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Computer software development, designed for 
internal and external activities and resource planning 
tailored specifically to the organization. The provision 
of technical services and support for business 
applications including updates, maintenance and 
technical support of software, consulting, fitting and 
recommendation pertaining to issues of computer 
software and implementation of computer software in 
the organization. Research in the field of computer 
software; all as included in Class 42.

פיתוח תוכנות מחשב, המיועדות לתחומי פעילות פנימיים 
וחיצוניים ותכנון משאבים המותאמות לארגון באופן ספציפי. 
אספקת שירותים טכניים ותמיכה טכנית של יישומים עסקיים 
לרבות עדכון, תחזוקה ותמיכה טכנית של תוכנות מחשב, יעוץ, 
התאמה והמלצה בנושאי תוכנות מחשב ויישום של תוכנות 
מחשב בארגון. מחקר בתחום של תוכנות מחשב; הנכללים 

כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 85131/07/2016



אשבל
eshbel

Trade Mark No. 282576 מספר סימן

Application Date 08/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: priority software Ltd. שם: פריוריטי סופטוור בע"מ

Address: Amal 12, Rosh Haayin, Israel כתובת : עמל 12, ראש העין, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

Address: 37 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33242, Tel 
Aviv, 6492806, Europe House, Israel

שם: ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד. 33242, תל אביב, 
6492806, בית אירופה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and software, software based 
applications for process management, information 
and analysis; all as included in Class 9.

תכניות מחשב ותוכנה, יישומים מבוססי תוכנה לניהול תהליכים, 
מידע וניתוחו; הנכללים כולם בסוג 9.                                    

                                                          

Class: 35 סוג: 35

Information supply services related to organizational 
business processes management, including data 
analysis systems, and processes related to human 
resources and project management; all included in 
class 35.

אספקת שירותי מידע הקשור לניהול תהליכים עסקיים בארגון, 
הכוללים מערכות לניתוח נתונים, וכן תהליכים הקשורים לכוח 
אדם ולניהול פרוייקטים; הנכללים כולם בסוג 35.                   
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Computer software development, designed for 
internal and external activities and resource planning 
tailored specifically to the organization. The provision 
of technical services and support for business 
applications including updates, maintenance and 
technical support of software, consulting, fitting and 
recommendation pertaining to issues of computer 
software and implementation of computer software in 
the organization. Research in the field of computer 
software; all as included in Class 42.

פיתוח תוכנות מחשב, המיועדות לתחומי פעילות פנימיים 
וחיצוניים ותכנון משאבים המותאמות לארגון באופן ספציפי. 
אספקת שירותים טכניים ותמיכה טכנית של יישומים עסקיים 
לרבות עדכון, תחזוקה ותמיכה טכנית של תוכנות מחשב, יעוץ, 
התאמה והמלצה בנושאי תוכנות מחשב ויישום של תוכנות 
מחשב בארגון. מחקר בתחום של תוכנות מחשב; הנכללים 

כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 85231/07/2016



Trade Mark No. 282822 מספר סימן

Application Date 15/02/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: D-Lock ltd. שם: די-לוק בע"מ

Address: 10 Hanechoshet st., Tel Aviv - Yafo, 6971072, 
Israel

כתובת : הנחושת 10, תל אביב-יפו, 6971072, 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: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; safes for cars; all 
included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; כספות לרכב; הנכללים כולם בסוג 
                             .6

כ"ה תמוז תשע"ו - 85331/07/2016



WAZE RIDER

Trade Mark No. 283028 מספר סימן

Application Date 21/02/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Google Inc.

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

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, 
namely, software for carpooling and ride sharing; all 
included in class 9

תוכנות יישום ממוחשבות לטלפונים ניידים, נגני מדיה ניידים, 
ומחשבי כף יד, דהיינו, תוכנות הסעות משותפות ושיתוף 

נסיעות; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                            

Class: 39 סוג: 39

Carpooling services, namely, matching drivers of 
motor vehicles with individuals needing rides; all 
included in class 39.

שירותי הסעות משותפות, דהיינו, ציוות נהגים של רכבים 
ממונעים ליחידים הצריכים הסעה; הנכללים כולם בסוג 39.       

                                

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating an online 
community that enables registered users to 
communicate with each other to discuss and engage 
in carpooling and ride sharing; all included in class 
42.

שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת המאפשרת 
למשתמשים רשומים לתקשר ביניהם על מנת לדון ולעסוק 

בהסעות משותפות ושיתוף נסיעות; הנכללים כולם בסוג 42.     
                                                                                    

          

כ"ה תמוז תשע"ו - 85431/07/2016



MI BOX

Trade Mark No. 284595 מספר סימן

Application Date 14/05/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunications products, namely, digital set-top 
boxes and digital video recorders; computer software 
for use with set-top boxes and digital video recorders; 
computer hardware and peripherals; computer 
networking hardware and peripherals; computer 
software for use in accessing and viewing interactive 
television program guides via global computer 
networks, wireless networks and electronic 
communication networks; remote controls; computer 
hardware and software for receiving, converting, 
transmitting, streaming, and reviewing audio, video, 
television, movies, photographs and other digital 
images, and other multimedia content; computer 
hardware and software for controlling the operation of 
audio and video devices and for viewing, searching 
and/or playing audio, video, television, movies, 
photographs and other digital images, and other 
multimedia content; computer hardware and software 
for use in accessing and viewing interactive television 
program guides via global computer networks, 
wireless networks and electronic communication 
networks; computer software for the remote 
programming of audio and video devices via global 
computer networks, wireless networks and electronic 
communication networks; downloadable computer 
software for operating telecommunications products; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for operating telecommunications 
products; computer game programs; downloadable 
music files; downloadable image files; radios; 
navigational instruments; screens (photoengraving); 
slide projectors.

מוצרי תקשורות רחק, דהיינו, ממירים אינטראקטיביים ומקליטי 
וידאו דיגיטאליים; תוכנת מחשב לשימוש עם ממירים 

אינטראקטיביים ומקליטי וידאו דיגיטאליים; חומרת מחשב וציוד 
היקפי; חומרת רשת מחשב וציוד היקפי; תוכנת מחשב לשימוש 

לגישה וצפייה במדריכי תוכניות טלוויזיה אינטראקטיביים 
באמצעות רשתות מחשב גלובאליות, רשתות אלחוטיות 
ורשתות תקשורת אלקטרונית; שלט רחוק; חומרת ותוכנת 

מחשב לקליטה, המרה, תמסורת, הזרמה, וסקירה של אודיו, 
וידאו, טלוויזיה, סרטים, תמונות ודמויות דיגיטאליות אחרות, 
ותכני מולטימדיה אחרים; חומרת ותוכנת מחשב לשליטה 
בהפעלת מכשירי אודיו ווידאו ולצפייה, חיפוש ו/או משחק 
באודיו, וידאו, טלוויזיה, סרטים, תמונות ודמויות דיגיטאליות 
אחרות, ותכני מולטימדיה אחרים; חומרת ותוכנת מחשב 

לשימוש לגישה וצפייה במדריכי תבוניות טלוויזיה 
אינטראקטיביים באמצעות רשתות מחשב גלובאליות, רשתות 
אלחוטיות ורשתות תקשורת אלקטרונית; תוכנת מחשב לתכנות 

מרחוק של מכשירי אודיו ווידאו באמצעות רשתות מחשב 
גלובאליות, רשתות אלחוטיות, ורשתות תקשורת אלקטרונית; 
תוכנת מחשב הניתנת להורדה לתפעול מוצרי תקשורות רחק; 
תוכנת הניתנת להורדה מהסוג של אפליקציית נייד לתפעול 

מוצרי תקשורות רחק; תוכניות משחקי מחשב; תיקיות מוזיקה 
הניתנות להורדה; תיקיות דמויות הניתנות להורדה; מכשירי 

רדיו; כלי ניווט; מסכים (פיתוח באור); מקרני שקופיות.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 38 סוג: 38

Television and video broadcasting and transmission 
services; broadcasting programs via a global 
computer network; streaming of audio and video 
content on the Internet; providing access to 
telecommunication networks; electronic transmission 
of data via global computer networks, wireless 
networks and electronic communication networks; 
television broadcasting and transmission services 
featuring interactive television viewing functions that 
permit users to view and share audio flies, video files, 
photographs, images and other multimedia content 
between and among computers, set-top-boxes, and 
other audiovisual devices; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; teleconferencing services; 
providing user access to global computer networks; 
providing access to databases; transmission of digital 
files.

שירותי שידור ותמסורת טלוויזיה ווידאו; שידור תכניות 
באמצעות רשת מחשב גלובאלית; הזרמה של תכני אודיו ווידאו 
באינטרנט; אספקת גישה לרשתות תקשורת רחק; תמסורת 
אלקטרונית של נתונים באמצעות רשתות מחשב גלובאליות, 
רשתות אלחוטיות ו רשתות תקשורת אלקטרונית; שירותי 
שידור ותמסורת טלוויזיה המציגים פונקציות צפייה טלוויזיה 
אינטראקטיביות המאפשרות למשתמשים לצפות ולשתף 

תיקיות אודיו, תיקיות וידאו, תמונות, דמויות ותכני מולטימדיה 
אחרים בין ובקרב מחשבים, ממירים אינטראקטיביים, ומכשירים 
אודיו-ויזואליים אחרים; אספקת גישה למשתמשים לרשתות 
מחשב גלובאליות; אספקת גישה לבסיסי נתונים; תמסורת של 
תיקיות                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 85531/07/2016



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

This national mark was filed according to article 56M 
of the Ordinance – Transformation of international 
registration whose number in Israel is 269665.

סימן לאומי זה הוגש לפי סעיף 56יג לפקודה – המרה של סימן 
בינלאומי שמספרו בישראל 269665.

 Owners

Name: Xiaomi Singapore Pte. Ltd.

Address: 12 Marina View, #23-01 Asia Square Tower 2, 
Singapore 018961, Singapore

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Singapore, 10/04/2014, No. T1405474I T1405474I סינגפור, 10/04/2014, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

כ"ה תמוז תשע"ו - 85631/07/2016



Trade Mark No. 284842 מספר סימן

Application Date 11/04/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fattal Hotels Ltd. שם: מלונות פתאל בע"מ

Address: Azriel Center 3 Triangle Building (35th Floor), 
Tel Aviv, 67011, Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 3 מגדל המשולש (קומה 35), תל אביב, 
67011, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 45, ת.ד. 29141, תל אביב, 65784, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services included in class 43. שירותי מלונאות הנכללים בסוג 43.           

כ"ה תמוז תשע"ו - 85731/07/2016



Trade Mark No. 285080 מספר סימן

Application Date 16/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DAN HOTELS LTD שם: מלונות דן בע"מ

Address: 111 Hayarkon Street, Tel Aviv - Yafo, 63571, 
Israel

כתובת : רחוב הירקון 111, תל אביב-יפו, 63571, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services; accommodation and 
hotel; services for providing food and drink, 
temporary accommodation, rental of temporary 
accommodation), information and planning relating to 
accommodation; hotel, resort, motel, bar, restaurant, 
cafe, lounge, banqueting and catering services; hotel 
reservation services; hotel check-in and check-out 
services; provision of premises, facilities, services 
and means 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; 
הספקת שטחים, מתקנים, שירותים ואמצעים לעריכת אירועים, 
כנסים, ועידות, תערוכות, סמינרים ופגישות; הנכללים כולם 

בסוג 43.                                                                         
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    

                            

כ"ה תמוז תשע"ו - 85831/07/2016



Trade Mark No. 285239 מספר סימן

Application Date 26/05/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OTENTIK SMART SOLUTIONS LTD שם: אותנטיק פתרונות חכמים בע"מ

Address: Kefar Hanoar Hadas H'neurim, Bet Yannay, 
4029800, Israel

כתובת : כפר הנוער הדס הנעורים, בית ינאי, 4029800, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Beach shade canopies, tent canopies. צליות חוף, צלון אוהל.                               

כ"ה תמוז תשע"ו - 85931/07/2016



לפיס
LAPIS

Trade Mark No. 285619 מספר סימן

Application Date 14/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHARAM MORDIAN שם: שהרם מורדיאן

Address: Hailanot 30 St., Ramat Gan, 2648, Israel כתובת : האילנות 30, רמת גן, 2648, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossef Shalom and Co.

Address: Hahashmal 18, Tel Aviv, 6511704, Israel

שם: יוסף שלום ושות'

כתובת : החשמל 18, תל אביב-יפו, 6511704, בית יבנה, 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"ה תמוז תשע"ו - 86031/07/2016



Trade Mark No. 285977 מספר סימן

Application Date 25/06/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriela Schwartz, Adv.

Address: Yaacov Dori Street 12, Raanana, Israel

שם: גבריאלה שוורץ, עו"ד

כתובת : רח ' יעקב דורי 12, רעננה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; all included in class 28. צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 28.       
  

כ"ה תמוז תשע"ו - 86131/07/2016



Trade Mark No. 286005 מספר סימן

Application Date 27/06/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nellya Mozharina שם: נליה מוז'רין

Address: 2 Rupin St., Apartment 4, Kefar Sava, 4420904, 
Israel

כתובת : רופין 2 דירה 6, כפר סבא, 4420904, ישראל

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: 29 סוג: 29

Fruit based snack bars, dried food based snacks       
                      

חטיפים המבוססים על פירות, חטיפים המבוססים על דברי מזון 
יבשים. 

כ"ה תמוז תשע"ו - 86231/07/2016



Trade Mark No. 286173 מספר סימן

Application Date 03/07/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The letters "MW" appear in a circle with a curly 
design on its sides and beneath it, under which 
appears the caption "since 1999" , all of which 
appear with a white background; under which the 
words "MASTER WAFER" appear on a black 
background.

*

Ownersבעלים

Name: Vilena Hizgilov שם: וילנה חיזגילוב

Address: Alon 20, Or Aqiva, Israel כתובת : אלון 20, אור עקיבא, 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: 30 סוג: 30

Pastries and confectionery; cookies; chocolate; 
chocolate products; chocolate candies; chocolate 
desserts; filled chocolate bars; sweetmeats [candy]; 
candy bars; waffles; biscuits; wafers; cakes; all 
included in class 30.

דברי מאפה וממתקים; עוגיות; שוקולד; מוצרי שוקולד; ממתקי 
שוקולד; קינוחי שוקולד; חטיפי שוקולד ממולאים; ממתקים; 

חטיפי ממתקים; אפיפיות; ביסקוויטים; ופלים; עוגות; הנכללים 
כולם בסוג 30.                                                                 

                      

כ"ה תמוז תשע"ו - 86331/07/2016



Trade Mark No. 286174 מספר סימן

Application Date 14/01/2016 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 281986 חולק מ 281986

Ownersבעלים

Name: Osnat Mashanya שם: אסנת משעניה

Address: דוד אלעזר 26, ראשון לציון, ישראל כתובת : דוד אלעזר 26, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Koren - Grodberg & Co.Law

Address: Vosotski 6, P.O.B. 33026, Tel Aviv, 6133001, 
Israel

שם: קורן - גרודברג ושות' עו"ד

כתובת : ויסוצקי 6, ת.ד. 33026, תל אביב-יפו, 6133001, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, and headgear; all included in class 25.         
                          

דברי הלבשה, וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.       

כ"ה תמוז תשע"ו - 86431/07/2016



ICE AGE

Trade Mark No. 286195 מספר סימן

Application Date 05/07/2016 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word ICE separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה ICE בנפרד, 
אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Or Fox שם: אור פוקס

Address: 44, bnei atarot, 60991, Israel כתובת : 44, בני עטרות, 60991, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic solutions for personal care and for 
professional use, all included in class 3.

תכשירים קוסמטיים לשימוש ביתי ולשימוש מקצועי בקליניקה 
הנכללים כולם בסוג 3.                             

כ"ה תמוז תשע"ו - 86531/07/2016



ארנק שפע

Trade Mark No. 286366 מספר סימן

Application Date 11/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sarit Katami שם: שרית קטאמי

Address: Pardes Hanna-karkur, 3708413, Israel כתובת : פרדס חנה-כרכור, 3708413, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Kimel

Address: zabotinski 40 st, Zichron Yaakov, 30900, Israel

שם: אייל קימל עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 40, זכרון יעקב, 30900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Ankle-mounted wallets; bags; business cases; 
leather bags and wallets; knitted bags; book bags; 
barrel bags; bags for sports clothing; carry-on bags; 
leather bags, suitcases and wallets; wheeled bags; 
drawstring pouches; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; knitted bags, not of precious 
metal; purses; coin holders in the nature of wallets; 
wallets of precious metal; small purses [handbags]; 
credit card cases [wallets]; leather purses 
[handbags]; purses [handbags] of precious metal; 
multi-purpose purses [handbags]; purses [handbags], 
not of precious metal.

ארנק קרסול; תיקים; תיקים לאנשי עסקים; תיקים או ארנקים 
מעור; תיקים סרוגים; תיקים לספרים; תיקים גליליים; תיקים 
לבגדי ספורט; תיקים לנשיאה ביד; תיקים, מזוודות וארנקים 
מעור; תיקים על גלגלים; תיקים עם שרוך הידוק; תיקים 

)מעטפות, שקיות(מעור לאריזה; תיקים סרוגים, שאינם ממתכת 
יקרה; ארנקים; ארנקים להחזקת מטבעות; ארנקים ממתכת 
יקרה; ארנקים קטנים (תיקי יד);  קופסאות לכרטיסי אשראי 

(ארנקים); תיקי יד מעור (ארנקים);  ארנקים (תיקי יד) ממתכות 
יקרות;  ארנקים רב שימושיים (תיקי יד) ; ארנקים,(תיקי יד) 

שאינם ממתכת יקרה.                                                       
                                                                                    

                

כ"ה תמוז תשע"ו - 86631/07/2016



KEEMPLE

Trade Mark No. 286374 מספר סימן

Application Date 11/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: A.KEEMPLECOM LIMITED

Address: 2 Agias Fylaxeos and Zinonos Rossis, 
Limassol, 3082, Cyprus

Cyprus 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: 9 סוג: 9

Electronic components; electronic control systems for 
machines; printed circuits; meters; computers; 
computer components; computer peripheral devices; 
software; computer game software; magnetic data 
carriers; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; devices for the recording, 
transmission and playback of sound and images; 
compact discs, recorded; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; calculating 
machines; data processing systems; 
telecommunications equipment; access control 
systems; electrical distribution boxes;  automatic time 
switches; integrated circuits; electronic chips 
[integrated circuits]; transistors [electronic]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; remote-control apparatus; electrical 
connectors; microprocessors; electric relays; electric 
switches; electric monitoring apparatus; all included 
in class 9.

רכיבים אלקטרוניים; מערכות פיקוד אלקטרוניות למכונות; 
מעגלים מודפסים; מונים; רכיבים עבור מחשבים; ציוד היקפי 
למחשב; תוכנת מחשב; תוכניות משחקי מחשב; סרט מגנטי 
לשמירת נתונים; מנגנונים ומכשירים להולכה, מיתוג, התמרה, 
איסוף ויסות ובקרה של חשמל; התקנים להקלטה, העברה 

וביצוע מוקלט של קול ותמונה; תקליטורים מוקלטים; מערכות 
למנגנוני הפעלה באמצעות מטבעות; קופות רושמות; מכונות 
חישוב; מערכות עיבוד נתונים; ציוד לתקשורת רחק; מערכות 
ניטור גישה ; ארונות סעף (חשמל);  ממירי שעות אוטומטיים; 

מעגלים מוכללים; שבבים חשמליים; טרנזיסטורים 
(אלקטרוניקה); מתקנים חשמליים לבקרה מרחוק של פעולה 
תעשייתית; מערכות שלט רחוק; מחברים חשמליים; מעבדים 

זעירים; ממסרים חשמליים; מתגים לחשמל; ציוד ניטור 
אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

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

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

European Union, 22/06/2016, No. 015563398 האיחוד האירופי, 22/06/2016, מספר 015563398

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 86731/07/2016



Trade Mark No. 286375 מספר סימן

Application Date 11/07/2016 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic components; electronic control systems for 
machines; printed circuits; meters; computers; 
computer components; computer peripheral devices; 
software; computer game software; magnetic data 
carriers; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; devices for the recording, 
transmission and playback of sound and images; 
compact discs, recorded; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; calculating 
machines; data processing systems; 
telecommunications equipment; access control 
systems; electrical distribution boxes;  automatic time 
switches; integrated circuits; electronic chips ; 
transistors [electronic]; electric installations for the 
remote control of industrial operations; remote-
control apparatus; electrical connectors; 
microprocessors; electric relays; electric switches; 
electric monitoring apparatus; all included in class 9.

רכיבים אלקטרוניים; מערכות פיקוד אלקטרוניות למכונות; 
מעגלים מודפסים; מונים; רכיבים עבור מחשבים; ציוד היקפי 
למחשב; תוכנת מחשב; תוכניות משחקי מחשב; סרט מגנטי 
לשמירת נתונים; מנגנונים ומכשירים להולכה, מיתוג, התמרה, 
איסוף ויסות ובקרה של חשמל; התקנים להקלטה, העברה 

וביצוע מוקלט של קול ותמונה; תקליטורים מוקלטים; מערכות 
למנגנוני הפעלה באמצעות מטבעות; קופות רושמות; מכונות 
חישוב; מערכות עיבוד נתונים; ציוד לתקשורת רחק; מערכות 
ניטור גישה ; ארונות סעף (חשמל); ממירי שעות אוטומטיים; 

מעגלים מוכללים; שבבים אלקטרונים, טרנזיסטורים 
(אלקטרוניקה); מתקנים חשמליים לבקרה מרחוק של פעולה 
תעשייתית; מערכות שלט רחוק; מחברים חשמליים; מעבדים 

זעירים; ממסרים חשמליים; מתגים לחשמל; ציוד ניטור 
אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

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

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

European Union, 22/06/2016, No. 015563406 האיחוד האירופי, 22/06/2016, מספר 015563406

Class: 9 סוג: 9

כ"ה תמוז תשע"ו - 86831/07/2016



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Shades of blue; Shades of green; Dark purple; 
Light purple

הסימן מוגבל לצבעים גווני כחול; גווני ירוק; סגול כהה; סגול 
בהיר הנראים בסימן.

 Owners

Name: A.KEEMPLECOM LIMITED

Address: 2 Agias Fylaxeos and Zinonos Rossis, 
Limassol, 3082, Cyprus

Cyprus 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

כ"ה תמוז תשע"ו - 86931/07/2016



Celebrity Icons / Sidney Maurer 

Trade Mark No. 286404 מספר סימן

Application Date 13/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Celebrity lcons

Address: Watermail, NY, P.O.B. 1344, NY, 11976, U.S.A.

NY State Suffolk County

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: 3 סוג: 3

Perfumery ,Toiletries and Cosmetics בישום, טואלטיקה וקוסמטיקה.                    

Class: 9 סוג: 9

Optical glasses and sunglasses, spectacle frames, 
cases and chains; photographic apparatus, included 
in class 9.

משקפיים אופטיות ומשקפי שמש, מסגרות למשקפיים, 
קופסאות, שרשראות, מכשירי צילום, כולם כלולים בסוג 9.       

                          

Class: 14 סוג: 14

horological and chronometric instruments                            שעונים ומכשירים כרונומטרים 

Class: 25 סוג: 25

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

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 87031/07/2016



סושיק26

Trade Mark No. 286604 מספר סימן

Application Date 17/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Roi Zror שם: רועי צרור

Address: 28 Emek Izrael, Bene Beraq, Israel כתובת : עמק יזרעאל 28, בני ברק, 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: 43 סוג: 43

Asian restaurants; Chinese restaurants; Japanese 
restaurants; Sushi restaurants ; all included in class 
43.

מסעדות אסייתיות; מסעדות סיניות; מסעדות יפניות; מסעדות 
סושי; הנכללים כולם בסוג 43.                                             

        

כ"ה תמוז תשע"ו - 87131/07/2016



Trade Mark No. 286648 מספר סימן

Application Date 19/07/2016 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Israel No. 27460 ישראל מספר: 27460

Dated 29/06/2016 (Section 16) מיום 29/06/2016 (סעיף 16) 

Ownersבעלים

Name: Al Tarifi International Company for Tradeing 
and Importation of Sanitary Ware

שם: חברת אלטריפי הבינלאומית למסחר ושיווק כלים סניטרים

Address: Ramallah, Israel כתובת : ראמאללה, ישראל

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mohamad Criem, Law Offfice

Address: Derech Ha`atsmaut 43, Haifa, 3303322, Israel

שם: מוחמד כריים, משרד עורכי דין

כתובת : דרך העצמאות 43, חיפה, 3303322, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting; all included in class 11. התקנים למאור; הנכללים כולם בסוג 11.                             

כ"ה תמוז תשע"ו - 87231/07/2016



Trade Mark No. 286660 מספר סימן

Application Date 20/07/2016 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abu Shamsia Co. For Trading & Marketing

Address: Beitlehem, Beitlehem, Palestinian Authority

Palestinian Corporation No. 562120923

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mohamad Criem, Law Offfice

Address: Derech Ha`atsmaut 43, Haifa, 3303322, Israel

שם: מוחמד כריים, משרד עורכי דין

כתובת : דרך העצמאות 43, חיפה, 3303322, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cornflakes, cornflour; flour and preparations made 
from cereals; all included in class 30.

פתיתי תירס, קמח תירס; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                       

כ"ה תמוז תשע"ו - 87331/07/2016



ZOOME

Trade Mark No. 286684 מספר סימן

Application Date 21/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GAL ESD LTD. שם: גל אשד בע"מ

Address: 11 Moshe Levi St., Rishon Leziyyon, 7565828, 
Israel

כתובת : משה לוי 11, ראשון לציון, 7565828, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Or-Hof Adv.

Address: Ha`Barzel 7 St., Tel Aviv, 6971011, Israel

שם: עו"ד דן אור-חוף

כתובת : הברזל 7, תל אביב, 6971011, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software used to collect, store, process, 
manage and publication of real estate ads; all 
included in Class 9.

תוכנת מחשב המשמשת לאיסוף, אחסון, עיבוד, ניהול ופרסום 
מודעות נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 9.                                  

                              

Class: 35 סוג: 35

Advertisement of real estate ads, marketing and 
promotional services; all included in class 35.

פרסום מודעות בתחום הנדל"ן, שיווק וקידום מכירות;  הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                    

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; all included in class 36. עסקי נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג 36.         

כ"ה תמוז תשע"ו - 87431/07/2016



Trade Mark No. 286685 מספר סימן

Application Date 21/07/2016 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GAL ESD LTD. שם: גל אשד בע"מ

Address: 11 Moshe Levi St., Rishon Leziyyon, 7565828, 
Israel

כתובת : משה לוי 11, ראשון לציון, 7565828, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Or-Hof Adv.

Address: Ha`Barzel 7 St., Tel Aviv, 6971011, Israel

שם: עו"ד דן אור-חוף

כתובת : הברזל 7, תל אביב, 6971011, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software used to collect, store, process, 
manage and publication of real estate ads; all 
included in Class 9.

תוכנת מחשב המשמשת לאיסוף, אחסון, עיבוד, ניהול ופרסום 
מודעות נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 9.                                  

                              

Class: 35 סוג: 35

Advertisement of real estate ads, marketing and 
promotional services; all included in class 35.

פרסום מודעות בתחום הנדל"ן, שיווק וקידום מכירות;  הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                    

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; all included in class 36. עסקי נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג 36.         

כ"ה תמוז תשע"ו - 87531/07/2016



.Journal" No")("יומן" מס' 06/2013

245174

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2015

264020

.Journal" No")("יומן" מס' 08/2015

260787

.Journal" No")("יומן" מס' 11/2015

259927

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2016

282845

246242 246933 248396 252036 253386 253551 255784 256776 
256874 257182 258764 258859 258963 259015 259023 259129 
259180 259256 259434 259601 259840 260070 260201 260243 
260303 260493 260833 260834 261114 261206 261409 261771 
261821 261831 261949 261956 262135 262153 262189 262200 
262264 262304 262340 262661 262850 262906 263259 263364 
263380 263448 263461 263582 263654 263696 263700 263735 
263802 263827 263881 264017 264049 264140 264210 264233 
264300 264368 264375 264445 264530 264574 264575 264579 
264635 264682 264695 264859 264930 264971 264975 264982 
265029 265041 265042 265045 265060 265094 265134 265140 
265151 265152 265160 265173 265247 265322 265357 265373 
265379 265382 265384 265404 265441 265494 265499 265508 
265517 265544 265592 265721 265790 265814 265828 265898 
265901 265955 265965 265985 266034 266057 266059 266134 
266136 266153 266164 266166 266173 266207 266231 266232 
266243 266292 266330 266388 266420 266421 266427 266429 
266444 266454 266460 266461 266464 266471 266502 266505 
266564 266570 266605 266611 266612 266615 266616 266617 
266664 266668 266674 266723 266737 266752 266762 266766 
266851 266898 266931 266938 266971 266981 266990 266999 
267026 267054 267080 267082 267087 267095 267127 267134 
267159 267196 267207 267247 267260 267261 267311 267314 
267319 267332 267334 267350 267359 267441 267465 267517 
267577 267611 267673 267681 267682 267741 267746 267750 
267754 267788 267811 267847 267950 267969 267971 268011 
268033 268044 268055 268072 268073 268075 268079 268080 
268092 268158 268197 268207 268263 268266 268275 268276 
268290 268305 268394 268404 268453 268476 268489 268498 
268524 268532 268548 268568 268595 268597 268598 268670 
268682 268704 268708 268746 268822 268868 268991 269051 
269053 269065 269165 269221 269223 269225 269241 269244 
269338 269362 269383 269387 269388 269389 269390 269397 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 03/2016

269399 269402 269403 269408 269412 269454 269455 269456 
269457 269460 269561 269565 269569 269570 269684 269716 
269720 269722 269723 269724 269726 269727 269728 269729 
269730 269731 269738 269752 269761 269766 269775 269776 
269778 269781 269791 269800 269802 269805 269814 269815 
269829 269835 269863 269869 269896 269933 269957 269964 
269967 269968 269977 269978 269980 269981 269984 269985 
269986 269994 269995 269998 270001 270005 270013 270016 
270020 270021 270022 270023 270028 270029 270034 270036 
270042 270046 270052 270057 270058 270067 270181 270182 
270184 270185 270186 270191 270194 270198 270199 270200 
270202 270207 270208 270227 270233 270234 270240 270241 
270247 270249 270251 270252 270253 270283 270285 270286 
270288 270289 270291 270292 270293 270298 270299 270302 
270304 270305 270307 270308 270309 270311 270312 270313 
270314 270319 270320 270321 270322 270323 270324 270331 
270334 270335 270336 270337 270339 270340 270341 270342 
270344 270346 270350 270351 270354 270355 270356 270357 
270365 270367 270369 270375 270376 270377 270385 270386 
270387 270388 270391 270394 270395 270396 270398 270400 
270401 270404 270406 270408 270409 270413 270416 270418 
270420 270424 270426 270432 270433 270436 270439 270443 
270452 270453 270454 270457 270458 270459 270460 270463 
270464 270472 270473 270476 270485 270489 270491 270494 
270498 270506 270507 270508 270509 270510 270512 270513 
270514 270515 270516 270518 270521 270525 270526 270527 
270530 270531 270532 270538 270539 270540 270542 270543 
270544 270548 270549 270550 270551 270552 270553 270554 
270555 270556 270557 270566 270567 270568 270569 270570 
270571 270576 270577 270578 270582 270583 270584 270585 
270586 270587 270588 270589 270591 270592 270595 270596 
270597 270598 270599 270600 270601 270602 270604 270605 
270611 270615 270624 270626 270627 270628 270630 270634 
270636 270642 270647 270650 270652 270653 270654 270655 
270657 270659 270660 270661 270666 270678 270688 270689 
270691 270705 270706 270707 270726 270727 270734 270738 
270744 270745 270750 270754 270756 270757 270758 270759 
270763 270769 270771 270772 270773 270774 270776 270777 
270778 270779 270780 270781 270784 270785 270787 270788 
270789 270790 270794 270795 270798 270801 270802 270803 
270804 270805 270806 270811 270812 270814 270815 270817 
270821 270827 270829 270832 270834 270835 270837 270839 
270840 270844 270845 270847 270848 270849 270850 270851 
270855 270857 270858 270859 270861 270862 270863 270864 
270865 270867 270868 270869 270876 270878 270879 270883 
270888 270889 270893 270928 270947 270958 270959 270960 
270963 270965 270966 270967 270970 270972 270973 270975 
270976 270988 270989 270991 270997 270998 270999 271000 
271001 271004 271008 271010 271029 271064 271065 271066 
271067 271069 271070 271071 271072 271074 271077 271078 
271079 271081 271083 271087 271089 271140 271141 271142 
271144 271146 271148 271149 271290 271291 271346 271531 
271664 271692 271848 272363 272717 272718 273387 273654 
273690 274021 274022 274937 276136 276789 277147 278574 
279206 279207 279572 279968 279971 280229 280435 280436 
280437 280960 281638 281639 281665 281845 282306 282578 
282628 283099 283101 283107 283108 283115 283117 283124 
283126 283128 283129 283134 283135 283158 283164 283165 
283166 283349 283350 283356 283360 283400 283413 283414 
283611 283750 283755 283759 283777 283989 284132 284137 

284148 284157 286611
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169003 169004 251890 251892 251893

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

ISRAEL CANCER ASSOCIATION

האגודה למלחמה בסרטן בישראל

גבעתיים, ישראל

P.O.B 2499 ,   Tel Aviv

219101 219102 219103 219104

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Machon Davidson Lechinuch Madai Leyad Machon 
Vazman Lemada (A"R)

מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר)

רחובות, ישראל

P.O.B 2499 ,   Tel Aviv

270774

 , 

Tank D S.A.

L-4362 Esch-sur-Alzette, Luxembourg

 , 

216223

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

THE OLD MAN AND THE SEA M.D. LTD

הזקן והים מ.ד. בע"מ

תל אביב-יפו, ישראל

P.O.B 2499 ,   Tel Aviv

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"ה תמוז תשע"ו - 87831/07/2016



101158

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Dragon Alliance LLC ; (Delaware Limited Liability 
Corporation)

California 92673, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

107490 107491 107493 125615 157438 157439

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

United States Polo Association ; (Illinois Corporation)

West Palm Beach, Florida 33401, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

108088 108089 108090 232996

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

MH Sub I, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

El Segundo, CA 90245, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

111093

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Carioca S.p.A.

Settimo Torinese, Turin, Italy

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

כ"ה תמוז תשע"ו - 87931/07/2016



134348 134349 134350

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bank Insinger de Beaufort N.V.

Amsterdam, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

139502 158758

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Actelion Pharmaceuticals Ltd.

CH-4123 Allschwil, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

140893 140894

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

j2 Global Holdings Limited

Jersey 3QA, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

149619 190558 190559 190641 190643 218617

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Seqirus UK Limited

London, EC4V 6JA, United Kingdom

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

כ"ה תמוז תשע"ו - 88031/07/2016



151071

ליפא מאיר ושות', עו"ד

רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 20 ,   תל 
אביב

Lipa Meir & Co., Adv.

Chemda Yezum Vehashkaot (2016) Ltd.

חמדה ייזום והשקעות (2016) בע"מ  ; חברה פרטית

פתח תקוה, ישראל

Beit Amot Hashkaot Building, 2 Weizman 
Street. , Tel Aviv

160373 160377 160381 221633 221634 221635 221636 221637 221638

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Amdocs Development Ltd.

P.O.Box 50483, Limassol, 3606, Cyprus

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

177941 177955 202211 202213 202214 202215 202217 202220 202224 202227

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ת.ד. 2081 ,   הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

KETER PLASTIC LTD 

כתר פלסטיק בע"מ ; חברה פרטית

הרצליה, ישראל

P.O.B. 2081 ,   Herzelia

192365 192371

Hazera Seeds Ltd.

הזרע סידס בע"מ

ברורים, ישראל

 , 

כ"ה תמוז תשע"ו - 88131/07/2016



193201 193202

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Danaher Corporation ; (Delaware Corporation)

Suite 800W, Washington, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

199043 199044

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Etablissements Charles Chevignon

93800 Epinay sur Seine , France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

201740

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Carlson Hotels, Inc. ; (Minnesota Corporation)

Minneapolis Minnesota 55459-8249, U.S.A.

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

203219 203426

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

TAILIFT MATERIAL HANDLING TAIWANCO., LTD.

DAYA DIST., TAICHUNG CITY 42865, Taiwan 
(Republic of China)

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ה תמוז תשע"ו - 88231/07/2016



210154

פרימס, שילה, גבעון ושות', עו"ד

דרך הים 16   ,   חיפה

Primes, Shiloh, Givon & Co., Adv.

Caligula Marketing (1985) Ltd

קליגולה שיווק (1985) בע"מ

תל אביב, ישראל

16 Derech Hayam , Haifa

211146

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Berkemann GmbH & Co. KG

07937 Zeulenroda-Triebes, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

222031

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

22308 22309 52907 70097 70098

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

VELCRO BVBA

9800 Deinze, Belgium

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ה תמוז תשע"ו - 88331/07/2016



236446

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Strides Pharma, Inc.  ; (New Jersey Corporation)

East Brunswick, New Jersey 08816, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

236460

Gymworld Inc. ; Republic of Korea Corporation

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 , 

238629 238630

AMARA DEVELOPMENT S.A. ; joint-stock company 
Luxembourg 

L-2652 Luxembourg, Luxembourg

 , 

239527

Genzyme Corporation

Cambridge MA 024142, U.S.A.

 , 

כ"ה תמוז תשע"ו - 88431/07/2016



240973 244764 263862

Richemont International SA

CH-8200 Schafhausen, Switzerland

 , 

245099 249504 255710

LCS INTERNATIONAL SAS ; Société par Actions 
Simplifiée France

F-67960 Entzheim, France

 , 

252260

PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED ; a limited 
liability company established under the laws of 

Mauritius

Ebène, Mauritius, France

 , 

254978

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

LTI Flexible Products, Inc. ; (Minnesota Corporation)

Modesto, California 95357, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

כ"ה תמוז תשע"ו - 88531/07/2016



260224

XGM CORPORATION LIMITED ; CHINA Corporation

Sanmen County, Taizhou City, People's Republic of 
China

 , 

261607 270850

Velcro BVBA ; Private limited company Belgium

B-9800 Deinze, Belgium

 , 

261710 261913

BODY TALK INDUSTRIAL IMPORTER EXPORTER 
AND COMMERCIAL OF CLOTHING SOCIETE 
ANONYME, distinctive title "BODY TALK S.A." ; 

Société anonyme Greece

GR-117 78 Athens, Greece

 , 

263848 263957

ORIENT EXPRESS ; Société par actions simplifiée

F-75013 PARIS, France

 , 

כ"ה תמוז תשע"ו - 88631/07/2016



271069

PHARMACROS AG

CH-6300 Zug, Swaziland

 , 

41701 47335

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Haier US Appliance Solutions, Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Wilmington, Country of New Castle, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

48698

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Kocide LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Columbia, MD 21046, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

52495 95176 95177 95178 144562 159427 159428 159429 159430 162495 162496 162497 
162498

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

FACONNABLE S.à r.l.

L-2449 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ה תמוז תשע"ו - 88731/07/2016



62214 175807 212037

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Wayne Fueling Systems, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Austin, TX 78728, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

70956 70957 70958

סורוקר-אגמון, עו"ד

החושלים 8 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

YOUNGONE HOLDINGS CO., LTD.

SEOUL, Republic of Korea

8 Hahoshlim , Herzliya Pituach

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

131726

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ITHAKA HARBORS, INC. ; (New York Non-Profit Corporation)

134112 134113 134114 134115 134116 134117 173992 173993 
173994

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Nilfisk A/S

כ"ה תמוז תשע"ו - 88831/07/2016



134348 134349 134350

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

IdB Holdings S.A.

140893 140894

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

j2 Cloud Services, Inc. ; (Delaware Corporation)

160119 160120

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Kessebohmer Holding KG.

171265 171266 171267 175219 175351

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.p.A.

188503

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GfK SE

כ"ה תמוז תשע"ו - 88931/07/2016



191745

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

INGENICO GROUP

194285

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Acne Studios AB

195261

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

CAFE COTON

210580 210582 210584 210585 210586

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Osmotica Holdings Corporation Limited

213933 213934 213935

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MULTIVAC Sepp Haggenmuller SE & Co. KG

כ"ה תמוז תשע"ו - 89031/07/2016



227542 227543

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Hanes IP Europe S.a.r.l.

237239

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BANDAI NAMCO Holdings Inc. ; (Japan Corporation)

238689 249734 253601 253602 253603 263928 263929 263930

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

שלוה - האגודה הישראלית לטיפול באנשים עם מוגבלויות ושילובם בחברה (ע"ר)

Shalva - Thae Israel Association for Care and Inclusion of Persons with Disabilities (R.A.)

239636

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Kessebohmer Holding KG.

241408

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

AEFFE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ; (ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

כ"ה תמוז תשע"ו - 89131/07/2016



243590

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ZHEJIANG KRIPAL ELECTRIC CO., LTD. ; (China corporation)

245099

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

LCS INTERNATIONAL SAS

249162

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ANYWAYANYDAY HOLDING LTD

249504 255710

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

LCS INTERNATIONAL SAS

249587

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Astellas Institute for Regenerative Medicine  ; (A Delaware Corporation) 

כ"ה תמוז תשע"ו - 89231/07/2016



255492

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Walberg Urban Electrics GmbH ; (Germany GmbH)

259260

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Buzz Aldrin Enterprises, Inc.

263848 263957

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SNCF Mobilités

263854

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Fiskars Finland Oy Ab ; (Finland Corporation)

268653

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ZORTRAX S.A.

כ"ה תמוז תשע"ו - 89331/07/2016



269591

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SCHMIDT GROUPE

273451

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Elasticsearch BV ; (Netherlands limited liability company)

273453

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Elasticsearch BV ; (Netherlands limited liability company)

27881 123469 176301

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Arysta LifeScience Beneiux

29392 52411 52416

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Saks & Company LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

כ"ה תמוז תשע"ו - 89431/07/2016



31465 32945 32946 81267 134352 137300

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Gowan - Comercio Internacional e Servicos Lda 

41357 43660 43661 52325 54460 54463 54464 55996 57341 
57620 57621 58206 58207 58869 59122 61378 61379 61606 
61609 61649 61651 61652 61654 61655 62134 62224 63339 
64722 65991 65992 67476 68587 68588 68589 69400 71553 
75666 87457 90119 95726 95727 97915 99108 99497 99498 

99499 99826 99827 99828 100783 100784 106743 106827 107180 
107837 110286 110287 110619 110907 110922 111489 111539 
111975 111976 112023 118951 124298 129364 132190 138401 
138404 138406 138790 138791 140098 140099 140538 146550 
146551 146643 149584 151190 151191 152789 152791 152792 
153033 153035 153036 154089 159754 163847 163848 164150 
164605 165750 173027 173028 173029 180444 180446 197713 
208786 209571 209573 209574 209590 209591 209592 221542 

221543 221544

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

FCA Italy S.p.A.

42316 42316 126432 126432 126433 126433 269360

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

INDIVIOR UK LIMITED

52721 57177

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Teleflex Medical Incorporated ; (California Corporation)

כ"ה תמוז תשע"ו - 89531/07/2016



54615 54616 54617 55677 56820 56821 61229 64457 67385 
68839 72237 74100 92175 100043 104241 104242 104243 104244 

111785 116469 116493 117077 117276 117277 117916 124172 
124173 124712 124713 124714 156414 158208 179290 179291 

179292 180673 194533 194534 194535 194536 194537

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BENETTON GROUP S.r.l.

54666

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HANES FRANCE SAS 

70956 70957 70958

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

YOUNGONE HOLDINGS CO., LTD.

99355 99356 99358 99359

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Ludo Technologies Inc. ; (Washington Corporation)

99761 99762

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GRUPO DRV PHYTOLAB, S.L.

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

כ"ה תמוז תשע"ו - 89631/07/2016



101432

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ARC International

112665

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PREMIUM MIX GROUP, S.L.

116213

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PREMIUM MIX GROUP, S.L.

12638 53482 58607 58608 65125 67908 71982 83653 114693 
114694 114695 114696 124573 124574 140310 140311 158730 
161882 161883 161884 166912 190817 190818 191672 206121 
222033 222034 222035 224916 225431 229002 229003 229004 

229005 229006 229394

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Adam Opel AG

16095

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Jacobs Douwe Egberts Holding CH GmbH

כ"ה תמוז תשע"ו - 89731/07/2016



171265 171266 171267 175219 175351

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.p.A.

188622

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GEA Farm Technologies GmbH

195225

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BOUCHARD ; (Public Limited Liability Company)

29392 52411 52416

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Saks & Company LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

41436

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

LABORATOIRES DECLEOR

כ"ה תמוז תשע"ו - 89831/07/2016



55666 60892 67275 67276 119370 154851 201106 201107

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Novo Nordisk Health Care AG

9847 13218 34786 108181 126388 136210 136211

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Jacobs Douwe Egberts DE GmbH

99488

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

100202

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

16 rue du Dome  92100 BOULOGNE, 
BILLANCOURT , France

100722 100723 117517 119449 119450 137343 137344 137345 137346 137347 137348 
137350 137351 137352 137354 137355 137357 137358 137360 137361 137362 137364 

137365 137366 137367 137368 137369 141575 141576 141577 137359

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Laveggio 5    6855 Stabio , Switzerland

כ"ה תמוז תשע"ו - 89931/07/2016



101432

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

41 Avenue du General de Gaulle  62510 
ARQUES , France

10325 19203 19034 27850

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Empire State Building, 29th Floor  350 Fifth 
Avenue, New York , New York 10118 , U.S.A.

13028

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Zur Schlenkhecke 4  40764 Langenfeld , 
Germany

131726

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Church Street Station, P.O.Box 7159  New 
York,  NY 10277-2306 , U.S.A.

15307 15308 27606 15306 25811

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3003 Oak Road  Walunt Creek, California 
94597 , U.S.A.

16939 16940 61556 61557 161069

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

ARMITAGE AVENUE 2525  MELROSE 
PARK 60160-1163 ILLINOIS , U.S.A.

כ"ה תמוז תשע"ו - 90031/07/2016



185795

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

305-4420 Chatterton Way  Victoria, British 
Columbia V8X 5J2 , Canada

191548 198271 218600 218601 218602 218603 218604 218605 242495

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1400 Centerpark Blvd., Suite 200  West Palm 
Beach, Florida 33401 , U.S.A.

191745

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

28-32, boulevard de Grenelle  75015 PARIS , 
France

191898 191899 233971 233972

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

25 Canada Square, Canary Wharf  London, 
E14 5LQ , United Kingdom

192963 192964 192965

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1-1, Marunouchi 1-chome  Chiyoda-ku, Tokyo 
, Japan

193720 193724 193725 193726 193728 193729

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5 Montee des Arsenaux    Repentigny, 
Quebec J5Z 2P4 , Canada

כ"ה תמוז תשע"ו - 90131/07/2016



193814 193815

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

8 Greenway Plaza, Suite 700  Houston, 
Texas 77046 , U.S.A.

194292

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Corso Ferrari, 74/6  I-17011 Albisola 
Superiore (Savona) , Italy

195261

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Parc des Docks, 50 Rue Ardoin  Batiment 
568 B/C/D,  , 93400 SAINT-OUEN , France

199699 236398

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ben Gurion Street  Bnei Brak , Israel 13רח' בן גוריון 13  בני ברק , ישראל

203970

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

15-24/F, Konka R&D Building, No. 28    Keji 
South 12th Road, S&T Park , Yuehai 
Subdistrict, Nanshan  , District, Shenzen City, 
Guangdong Province , People's Republic of 
China

210580 210582 210584 210585 210586

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Karaiskaki, 6 City House, Floor 3  Limasol 
3032 , Cyprus

כ"ה תמוז תשע"ו - 90231/07/2016



22380

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום  נתניה , 
ישראל

7 Giborey Israel St.  Netanya , Israel

224738

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

425 Market Street 19th Floor  San Francisco, 
California 94105 , U.S.A.

227542 227543

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Atrium Business Park, 33 rue du Puits 
Romain  L-8070 Bertrange Grand Duchy , 
Luxembourg

230944

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

15-24/F, Konka R&D Building, No. 28    Keji 
South 12th Road, S&T Park , Yuehai 
Subdistrict, Nanshan  , District, Shenzen City, 
Guangdong Province , People's Republic of 
China

247152

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Monetnyy lane., 2/7  RU-344000 Rostov-na-
Donu, Russian Federation

248253 248430

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4150 N. Sam Houston Parkway E.  Suite 190, 
Houston TX 77032, U.S.A.

כ"ה תמוז תשע"ו - 90331/07/2016



249504 255710

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

19 rue Icare, Aeroparc 1  F-67960 Entzheim , 
France

252138

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Monetnyy lane., 2/7  RU-344010 Rostov-na-
Donu, Russian Federation

255492

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Alter Wandrahm 6  20457 Hamburg, 
Germany

259260

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

274 E Eau Gallie Blvd # 153   Indian Harbour 
Beach FL 32937, U.S.A.

261849

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Adnan Kahveci Mah. Harbiye Cad. No:34   
Beylikdüzü, İstanbul, Turkey

269399

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

102 – 1819 Granville Street  B3J 3R1 Halifax, 
Nova Scotia, Canada

כ"ה תמוז תשע"ו - 90431/07/2016



269864

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

LEDRA BUSINESS CENTRE, Poseidonos, 1  
CY-2406 Egkomi, Nicosia , Cyprus

277654 277655

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2355 route des Pinchinats  13100 Aix-en-
Provence , France

29392 52411 52416

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

12 East 49th Street  New York, NY 10017 , 
U.S.A.

30162 34829 34959 47187 62491 115337 179913 179914

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2525 Armitage Avenue  Melrose Park 60160-
1163 , Illinois , U.S.A.

50326 50328 50330

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via P. Beretta 18-25063  Gardone Val 
Trompia (BS) , Italy

52712 52713 52715 52716

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Industrieweg 4A  7641 AT Wierden , 
Netherlands

כ"ה תמוז תשע"ו - 90531/07/2016



52721 57177

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

550 E. SWEDESFORD ROAD, SUITE 400  
WAYNE, PENNSYLVANIA 19087 , U.S.A.

6763 6764 40058 46558 48091 48092 57554 76050 116354 140642 194365 194367 194368 
210857 210858

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

225 Liberty Street  New York, New York, 
10281 , U.S.A.

69024 86680

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2525 Armitage Avenue  Melrose Park 60160-
1163 , Illinois , U.S.A.

7014 44440 76236 76240 979

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Industriestrasse 21  6055 ALPNACH DORF , 
Switzerland

70956 70957 70958

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

MANRIJAE-RO 159, JUNG-GU  SEOUL , 
Republic of Korea

86522 99088 99089 99091 99092 99093 99094 99095 99096 100179 102058 103719 103720 
99090

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Gremio de Toneleros, 24 - Poligono Son 
Castelli  07009 Palma de Mallorca, Islas 
Baleares , Spain

כ"ה תמוז תשע"ו - 90631/07/2016



98357

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Industriestrasse 11  8608 Bubikon , 
Switzerland

99688 111485

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Viale Europa 75  36075, Montecchio 
Maggiore (VI) , Italy

99723 112639 233068

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Ilio Barontini 16/5  40138 Bologna , Italy

99762

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

28770 Colmenar Viejo  Madrid , Spain

כ"ה תמוז תשע"ו - 90731/07/2016



חידושים
RENEWALS

12973 13028 13060 13090 13127 13142 13183 26830 27426 27427 27584 27606 
27691 27734 27817 27850 27885 50182 51420 51761 52559 52570 52627 52628 
52632 52721 52727 52761 52851 52856 52857 52858 52859 52862 52865 52880 
52882 52883 52887 52976 53042 53048 53054 53070 53087 53088 96500 96501 
97248 99320 99456 99554 99596 99603 99620 99627 99640 99660 99661 99686 
99687 99692 99693 99721 99722 99728 99729 99730 99731 99732 99743 99756 
99761 99762 99776 99778 99802 99803 99824 99829 99830 99834 99842 99879 

99925 99948 100007 100033 100061 100092 100107 100110 100122 100127 
100202 100217 100220 100223 100263 100264 100325 100370 100403 100474 
100475 100512 100518 100519 100522 100523 100653 100654 100655 100665 
100680 100709 100772 100878 100892 100937 100956 100960 101019 101020 
101036 101039 101041 101042 101044 101045 101062 101068 101069 101076 
101082 101083 101095 101098 101099 101133 101134 101155 101157 101158 
101162 101174 101175 101178 101183 101184 101187 101191 101193 101225 
101250 101258 101301 101307 101330 101335 101336 101337 101338 101339 
101356 101396 101407 101423 101463 101464 101532 186235 186238 186446 
186530 186864 186865 187744 188244 189720 189828 190655 190777 190780 
190889 191413 191423 191424 191524 191528 191530 191553 191562 191564 
191570 191594 191595 191601 191621 191622 191623 191624 191625 191626 
191632 191681 191682 191719 191745 191788 191790 191792 191793 191794 
191795 191806 191807 191828 191836 191837 191861 191862 191863 191870 
191871 191874 191875 191876 191877 191890 191891 191895 191904 191910 
191912 191953 191954 192004 192017 192026 192035 192058 192061 192074 
192083 192102 192131 192132 192177 192178 192179 192202 192203 192256 
192262 192267 192270 192272 192273 192279 192280 192281 192295 192296 
192333 192335 192336 192337 192338 192340 192341 192345 192346 192347 
192348 192349 192350 192351 192352 192370 192371 192385 192386 192413 
192414 192415 192416 192445 192446 192470 192471 192472 192476 192484 
192485 192494 192522 192523 192727 192728 192737 192738 192751 192755 
192757 192758 192759 192770 192784 192789 192794 192827 192866 192906 
192913 192927 192936 192951 192952 192953 192973 192985 192986 192987 
193000 193103 193113 193123 193131 193138 193140 193147 193152 193154 
193162 193163 193164 193165 193166 193167 193168 193169 193170 193176 
193177 193178 193179 193181 193185 193200 193201 193207 193210 193213 
193226 193227 193228 193229 193230 193231 193232 193233 193234 193235 
193236 193237 193238 193239 193240 193335 193336 193345 193357 193362 
193363 193365 193366 193367 193368 193459 193484 193507 193525 193527 
193639 193640 193664 193690 193691 193697 193699 193718 193719 193782 
193783 193788 193849 193850 193851 193884 193905 193906 193907 193908 
193916 193929 193932 193935 193938 193941 193979 194015 194016 194068 
194084 194088 194096 194108 194109 194139 194167 194168 194178 194187 
194209 194282 194283 194285 194292 194310 194313 194314 194327 194331 
194332 194348 194354 194355 194375 194376 194377 194389 194390 194391 
194392 194438 194483 194485 194486 194488 194489 194490 194542 194557 
194558 194562 194634 194635 194658 194680 194686 194690 194720 194732 
194745 194747 234482 234729 235892 236186 236358 239199 241403 242591 
244613 246481 247270 247620 248929 250278 250971 254088 254438 254880 

255046 255047 260589 263174

כ"ה תמוז תשע"ו - 90831/07/2016



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

984 5411 12957 12978 12987 12989 12993 13038 27484 27488 27538 27549 
27560 27575 27576 27593 27594 27595 52443 52453 52459 52476 52477 52488 
52495 52509 52555 52556 52557 52558 99410 99413 99414 99415 99416 99417 
99418 99419 99430 99434 99443 99451 99457 99463 99464 99472 99473 99475 
99492 99499 99502 99503 99504 99508 99509 99513 99515 99534 99535 99536 
99537 99538 99539 99540 99541 99542 99543 99544 99545 99546 99547 99551 
99553 99556 99559 99562 99565 99583 99598 99599 99600 99601 99602 99606 
99607 99608 99615 99618 99626 99634 99637 99658 99677 99678 99680 99683 
99684 99694 99696 99697 99698 99703 99704 99705 99706 99708 99714 99727 

99741 99754 99766 99774 99783 99784 99791 99792 99793 190654 191470 
191471 191472 191474 191475 191476 191477 191483 191495 191496 191497 
191498 191499 191500 191502 191503 191504 191508 191509 191510 191512 
191533 191534 191535 191536 191537 191538 191539 191540 191541 191542 
191543 191544 191551 191552 191557 191558 191559 191571 191572 191573 
191574 191575 191576 191580 191581 191584 191585 191586 191590 191591 
191592 191593 191602 191613 191614 191615 191616 191617 191618 191619 
191620 191627 191628 191630 191631 191644 191649 191650 191651 191652 
191654 191657 191661 191664 191668 191673 191675 191676 191683 191684 
191685 191686 191687 191688 191689 191690 191691 191692 191693 191694 
191695 191696 191697 191698 191700 191701 191703 191704 191705 191708 
191709 191710 191711 191712 191713 191714 191717 191722 191723 191724 
191725 191726 191727 191729 191730 191733 191734 191735 191742 191744 
191745 191750 191751 191756 191757 191758 191759 191760 191761 191762 
191763 191768 191769 191770 191772 191776 191777 191778 191779 191784 
191786 191787 191791 191802 191818 191819 191820 191821 191823 191824 
191825 191826 191827 191839 191840 191842 191845 191846 191851 191852 
191853 191854 191856 191857 191858 191859 191864 191867 191868 191869 
191872 191880 191881 191882 191883 191884 191885 191894 191900 191901 
191902 191905 191906 191909 191911 191915 191916 191917 191925 191926 
191928 191929 191930 191931 191932 191933 191938 191942 191948 191956 
191957 191965 191969 191971 191972 191973 191974 191975 191977 191978 
191979 191980 191981 191982 191983 191984 191985 191986 191987 191988 
191989 191990 191991 191992 191993 191994 191999 192000 192001 192002 
192003 192006 192011 192012 192013 192014 192015 192016 192021 192022 
192023 192036 192037 192038 192039 192040 192041 192042 192043 192044 
192047 192050 192051 192052 192057 192059 192060 192063 192064 192065 
192066 192067 192069 192070 192071 192072 192076 192081 192082 192085 
192086 192087 192088 192092 192093 192094 192095 192100 192104 192106 
192107 192109 192110 192117 192119 192120 192121 192122 192123 192125 
192126 192127 192128 192129 192130 192133 192134 192135 192143 192144 
192145 192146 192147 192148 192149 192150 192151 192152 192153 192154 
192155 192156 192157 192158 192160 192161 192162 192163 192164 192165 
192166 192175 192176 192180 192181 192190 192198 192199 192209 192253 
192254 192259 192260 192261 192263 192264 192265 192276 192278 192283 
192284 192285 192298 192299 192300 192301 192302 192303 192304 192305 
192307 192308 192383 192384 192389 192390 192397 192398 192399 192400 

192403

כ"ה תמוז תשע"ו - 90931/07/2016



נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

5234 12593 26790 26791 26792 26793 26794 26795 26813 26820 26826 26831 
26842 26843 26851 26853 26863 26864 26874 26878 51417 51422 51423 51442 
51503 51512 96352 96354 96358 96364 96373 96379 96387 96400 96402 96406 
96407 96421 96425 96431 96433 96434 96435 96436 96437 96438 96439 96440 
96450 96453 96454 96455 96457 96458 96463 96470 96471 96483 96486 96487 
96494 96498 96499 96515 96526 96529 96530 96532 96537 96538 96542 96545 
96546 96547 96548 96549 96550 96552 96554 96555 96556 96557 96558 96559 
96560 96561 96562 96564 96565 96579 96584 96585 96586 96587 96588 96591 
96603 96619 96620 96628 96645 96652 96653 96654 96659 96661 96662 96670 
96676 96680 96681 96682 96683 96684 96685 96691 96702 96709 96710 96711 

96714 96715 96718 96721 96722 96723 96744 96747 186324 186327 186329 
186330 186331 186335 186336 186337 186338 186339 186340 186341 186343 
186344 186345 186346 186347 186348 186349 186350 186352 186353 186354 
186355 186356 186357 186358 186359 186360 186361 186362 186363 186364 
186365 186366 186367 186368 186369 186370 186373 186374 186394 186397 
186400 186422 186427 186438 186448 186449 186450 186452 186453 186456 
186457 186458 186459 186460 186464 186466 186468 186469 186470 186471 
186472 186473 186474 186475 186478 186480 186481 186486 186488 186489 
186490 186494 186495 186505 186506 186516 186517 186518 186526 186531 
186532 186533 186534 186537 186540 186541 186542 186545 186546 186554 
186558 186564 186569 186570 186582 186590 186594 186599 186600 186601 
186602 186603 186607 186610 186615 186616 186618 186621 186623 186624 
186625 186626 186628 186632 186634 186638 186640 186641 186642 186643 
186644 186646 186649 186650 186651 186654 186655 186656 186657 186662 
186664 186669 186670 186678 186680 186681 186682 186683 186684 186685 
186689 186690 186691 186692 186693 186698 186699 186700 186701 186702 
186703 186704 186705 186706 186707 186708 186709 186710 186711 186712 
186713 186714 186717 186718 186720 186722 186723 186724 186725 186726 
186727 186728 186729 186730 186731 186732 186733 186735 186736 186744 
186746 186753 186754 186762 186767 186768 186769 186770 186771 186772 
186773 186774 186775 186776 186777 186783 186784 186787 186797 186801 
186803 186804 186811 186812 186813 186814 186815 186816 186817 186818 
186819 186820 186821 186822 186823 186824 186825 186826 186827 186828 
186844 186845 186849 186855 186856 186857 186858 186859 186863 186869 
186870 186871 186872 186876 186881 186882 186884 186885 186890 186892 
186893 186896 186901 186907 186908 186909 186910 186911 186914 186917 
186924 186934 186935 186936 186937 186938 186939 186940 186941 186948 
186949 186950 186951 186959 186960 186969 186971 186977 186978 186979 
186980 186981 187014 187015 187017 187018 187023 187026 187027 187028 
187031 187032 187036 187043 187052 187063 187066 187067 187068 187069 
187110 187111 187114 187115 187117 187118 187119 187120 187121 187122 
187123 187124 187125 187126 187127 187128 187129 187130 187131 187132 

187133 187136

כ"ה תמוז תשע"ו - 91031/07/2016



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

260177

ROBERTO CAVALLI S.P.A.

264963

Joe-C Accessories Ltd

ג'ו-סי אקססוריז בע"מ

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

142480 237314 240324 247516 254638 257541 263867 268940

279193

ערן כהן-ציון, עו"ד

ת.ד. 4026 ,   הרצליה פיתוח

Eran Cohen-Zion, Adv.

Ohev Zion Ltd

אוהב ציון בע"מ ; חברה פרטית

בית שמש, ישראל

P.O.B. 4026 ,   Herzliah-Pituah 

286611

הסימן החדש שנוצר בעקבות חלוקה

The number of the new file resulting the division

חלוקת בקשה

DIVISION OF APPLICATION

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

כ"ה תמוז תשע"ו - 91131/07/2016



210710

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the nervous 
system, the immune system, for use in 
hematology, in oncology, in transplantation and 
diagnostic preparations for medical use; all 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות למניעה ו/או לטיפול של הפרעות מערכת 
העצבים, מערכת החיסון,  לשימוש בהמטולוגיה, 

אונקולוגיה, בהשתלות, ותכשירי אבחון לשימוש רפואי; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                 
                                                                                

                                      
210712

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the nervous 
system, the immune system, for use in 
hematology, in oncology, in transplantation and 
diagnostic preparations for medical use; all 
included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות למניעה ו/או לטיפול של הפרעות מערכת 
העצבים, מערכת החיסון,  לשימוש בהמטולוגיה, 

אונקולוגיה, בהשתלות, ותכשירי אבחון לשימוש רפואי; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                 
                                                                                

                                      
227800

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceuticals, namely anti-viral 
pharmaceuticals; pharmaceuticals for the 
treatment of infectious conditions; 
pharmaceuticals for the treatment of 
immunological diseases and disorders; 
pharmaceuticals for the treatment of HIV infection

סוג: 5

תכשירים רפואיים, דהיינו, תכשירים אנטי-ויראליים; 
תכשירים רפואיים, לטיפול במצבים זיהומיים; תכשירים 
רפואיים לטיפול במחלות והפרעות חיסוניות; תכשירים 

רפואיים לטיפול בנגיף האיידס.                                       
                                                                                

          
238079

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer, oncological disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of pain, neurological disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעה של סרטן, מחלה 
אונקולוגית; תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעה של כאב, 
מחלה נוירולוגית; תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעה של 

מחלת לב וכלי דם.                                                       
                                                                                
                                                                                

            

כ"ה תמוז תשע"ו - 91231/07/2016



259927

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 6

Non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery; metal pipes and tubes; goods of 
common metal not included in other classes, 
namely valves, flaps and tubes for water conduits, 
pipework, water pipes, ventilation and 
air¬conditioning installation pipes, metal 
reinforcing materials for pipes, reinforcing 
materials and coatings for building works of metal, 
gutter pipes of metal, branching pipes of metal, 
metal jets, pipe junctions of metal, troughs and 
containers of metal, plugs of metal, cornices of 
metal, knobs (handles) of metal, pipe sleeves of 
metal, clamp bands for pipes of metal, manifolds 
for drains of metal, hinges of metal, washers of 
metal, valves of metal, sleeves (ironmongery) of 
metal, screws of metal, nuts of metal, fixed towel 
dispensers, poles of metal, packaging receptacles 
namely packaging containers of metal, metallic 
closures for containers, metal fittings for building 
and metal furniture fittings, grates of metal, bars 
for railings, secondary closures of metal, angle 
plates namely plates of metal; steel sheets, wire 
of common metal alloys, brass unwrought or 
semi-wrought, steel unwrought or semi-wrought, 
stainless steel, steel wire, cast steel, steel 
structures namely storage pallets of metal, steel 
alloys, steel pipes, steel tubes, steel worktops 
namely metal and steel pallets.

סוג: 6

כבלים לא חשמליים וחוטים ממתכת פשוטה, כלי ברזל, 
צינורות מתכת וצינורות, סחורות ממתכת פשוטה שאינן 
נכללת בסוגים אחרים, דהיינו שסתומים, דשים וצינורות 

להולכת מים, צינורות, צינורות מים, צינורות אוורור וצינורות 
התקנת מיזוג אוויר, חומרי חיזוק ממתכת לצינורות, חומרים 

לחיזוק וציפויים לעבודות בנייה ממתכת, צינורות ביוב 
ממתכת, צינורות מתכת מסתעפות, גיטס ממתכת, צמתים 

לצינורות ממתכת, שקתות ומכולות ממתכת, תקעים 
ממתכת, כרכובים ממתכת, ידיות ממתכת, שרוולי צנרת 
ממתכת, רצועות הידוק לצינורות ממתכת, יריעות לניקוז 
ממתכת, צירים ממתכת, וושרס ממתכת, שסתומים 

ממתכת, שרוולים (כלי מתכת), ברגים ממתכת, אומים 
ממתכת, התקנים קבועים למגבות ממתכת, עמודים, התקני 
אריזה דהיינו כלי קיבול לאחסון ממתכת, סוגרים מתכתיים 
עבור מכולות, אביזרי מתכת לבנייה ולריהוט ממתכת, 

סורגים ממתכת, מוטות למעקים, סוגרים משניים ממתכת, 
צלחות זווית דהיינו לוחות ממתכת, יריעות פלדה, חוט 
מסגסוגות מתכת נפוצות, פליז בלתי מעובד או מעובד 
למחצה, פלדה בלתי מעובדת או חצי מעובדת, נירוסטה, 

תיל מפלדה, פלדה יצוקה, מבני פלדה דהיינו משטחי אחסון 
ממתכת, סגסוגות פלדה, צינורות פלדה, צינורות פלדה, 

משטחי עבודה מפלדה דהיינו משטחים ממתכת ופלדה .     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                    
259927

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Sinks, sunken pools namely, wash-hand basins, 
built-in sinks, ventilation hoods, extractor hoods 
for kitchens, steam generators, water filtering 
apparatus, filters (parts of household or industrial 
installations), laundry room boilers,  sanitary 
apparatus and installations, pipes (parts of 
sanitary installations), taps for pipes, water pipe 
installations, mixer taps for water pipes, anti- 
splash tap nozzles, regulation accessories for 
water devices, mixer taps for water ducts, water 
heaters,  water heaters (appliances), water 
filtering apparatus, water supply installations, ice 
chests, refrigerating cabinets,  valves and fittings 
for kitchens, all excluding electrical appliances 
and electronic products and/or hand operated 
products and/or tools including without limitation, 
stoves, ovens, hobs, oven hoods, refrigerators, 
dishwashers, microwaves, laundry machines, 
drying machines, mixers, hand mixers, baking 
bread machine, juice makers, toasters, meat 
grinders, blenders, water bar, pots and kettles.

סוג: 11

כיורים, בריכות מושקעות דהיינו אגני רחיצת ידיים (חלק 
מכלים סניטריים( , כיורים מובנים, ברדסי אוורור, ברדסי 
חילוץ למטבחים, מחוללי קיטור, מנגנון סינון מים, מסננים 

(חלקים
של משק בית או מתקנים תעשייתיים), דודי חדר כביסה,  
מכשירים ומתקנים סניטריים, צינורות (חלקים של מתקנים 
סניטריים), ברזים ל צינורות, מתקני צינור מים, ברזי מיקסר 
לצינורות מים ברז, זרבוביות לברזים נגד התזה, אביזרי 
רגולציה למכשירי מים, ברזי מיקסר לצינורות מים, מחממי 
מים, מחממי מים  (מכשירים) מכשירי סינון מים, מתקני 
אספקת מים, שידות קרח, ארונות קירור,  שסתומים 
ואביזרים למטבח כל זאת למעט מכשירי חשמל ומוצרי 

חשמל ו/או מכשירים בהפעלה ידנית ו/או מכשירים כדוגמת 
כיריים, תנורים, תנורים משולים עם כיריים, מקררים, מדיחי 
כלים, מיקרוגלים, מכונות כביסה, מכונות ייבוש, מיקסרים, 
מיקסרים ידניים, מכונות לאפיית לחם, מכונות להכנת 

מיצים, טוסטרים, מטחנות בשר, בלנדרים, מתקני מים, כלי 
חרס וקומקומים.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                

כ"ה תמוז תשע"ו - 91331/07/2016



259927

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 21

Waste bins; systems for waste bins namely waste 
bins for domestic use, basins (receptacles); heat-
insulated containers; metal soap dispensers and 
sieves as fitting of sinks, plate glass (raw 
material); glazed earthenware; pots; water 
troughs; baskets, namely dish baskets, baskets 
for peelings namely waste baskets, strainers for 
straining; basins, namely bowls for straining; all 
excluding electrical appliances and electronic 
products and/or hand operated products and/or 
tools including without limitation, stoves, ovens, 
hobs, oven hoods, refrigerators, dishwashers, 
microwaves, laundry machines, drying machines, 
mixers, hand mixers, baking bread machine, juice 
makers, toasters, meat grinders, blenders, water 
bar, pots and kettles.   

סוג: 21

 פחי אשפה, מערכות לפחי  אשפה דהיינו מיכלי אשפה 
ביתיים, אגנים (כלי קיבול), לוחות חיתוך למטבח, לוחות 
לחם, מיכלים  מבודדי חום, כלי קיבול למטבח שאינם 
ממתכת יקרה, כלים לירקות,  קופסות מתכת  לחלוקת 

מגבות נייר, מתקני סבון, נפות (כלי בית), מוטות למגבות, 
מסננות וכלים לא ממתכת יקרה, זכוכית פלייט (חומר גלם), 
חרס מזוגג, סירים, שקתות מים, סלים ובפרט צלחות סלים, 

סלים לקליפות דהיינו פחי זבל , מסננים לסינון, אגנים 
ובפרט קערות לסינון; כל זאת למעט מכשירי חשמל ומוצרי 
חשמל ו/או מכשירים בהפעלה ידנית ו/או מכשירים כדוגמת 
כיריים, תנורים, תנורים משולים עם כיריים, מקררים, מדיחי 
כלים, מיקרוגלים, מכונות כביסה, מכונות ייבוש, מיקסרים, 
מיקסרים ידניים, מכונות לאפיית לחם, מכונות להכנת 

מיצים, טוסטרים, מטחנות בשר, בלנדרים, מתקני מים, כלי 
חרס וקומקומים.

260033

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps; all 
aforementioned for skin care except hair-care 
products.

סוג: 3

261285

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Articles of stationery; office requisites, other than 
furniture, namely, paper embossers, writing 
implements, and notepads.

סוג: 16

כ"ה תמוז תשע"ו - 91431/07/2016



261285

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

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

סוג: 35

כ"ה תמוז תשע"ו - 91531/07/2016



261285

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

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

סוג: 41

262523

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Athletic footwear; athletic shoes; canvas shoes; 
footwear; infants' shoes and boots; leather shoes; 
running shoes; shoes; tennis shoes; athletic 
apparel, namely, footwear; beach footwear; beach 
shoes; deck-shoes; footwear for track and field 
athletics; rubber shoes; sandals and beach shoes; 
t-shirts for children; track and field shoes; training 
shoes; water repelling leather shoes and boots; 
waterproof footwear; waterproof leather shoes 
and boots.

סוג: 25

כ"ה תמוז תשע"ו - 91631/07/2016



263320

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 4

Oil for engines, motors, conveyor belts and 
machines, as well as oil for the preservation of 
leather; Grease for engines, motors, conveyor 
belts and machines, as well as grease for leather; 
automotive lubricants, lubricating oil for motor 
vehicles and industrial machines; dust binding 
compositions for sweeping, dust removing 
preparations, dust laying compositions; fuels, 
namely mineral fuel, lighting fuel,  gasoline, fuel 
gas, additives (non-chemical) to motor fuel; 
illuminants, namely illuminating grease, lamp 
wicks, gas for lighting;  grease for motor vehicles; 
brake paste; grease for motor vehicles.

סוג: 4

263320

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7 סוג: 7

כ"ה תמוז תשע"ו - 91731/07/2016



Metal, wood, rubber and plastics working 
machines, for the manufacture, repair and 
disassembly of land and sea vehicles, for the 
chemical industry, agriculture, mining, textile, food 
and beverage, construction and packaging 
industry; machine tools; printing machines; 
printing frames, printing plates; machines used in 
the manufacture of printing plates; printing plates 
[not light-sensitive]; pressure casting molds 
[machine; components]; lithographic printing 
plates for printing machines; motors and engines 
(except for land vehicles and aerospace vehicles); 
components for motors and engines of all types, 
including electric motors and their components 
(except for land vehicles and aerospace vehicles); 
control units for motors and engines (except for 
aerospace vehicles); electric starters for motors 
and engines (except for aerospace vehicles); 
motor driven electric generators (except for 
aerospace vehicles); main cylinders; electric 
motors (except for land vehicles and aerospace 
vehicles) and pumps (machines); engine 
actuators (throttle valves, idle governors, linear 
actuators, air control valves, air flap actuators, 
exhaust gas recirculation valves) (except for 
aerospace vehicles); injection valves, injection 
nozzles for engines (except for aerospace vehicle 
engines); fuel pumps; fuel injection systems; 
spark plugs for combustion engines (except for 
aerospace vehicle engines); glow plugs for diesel 
engines (except for aerospace vehicle engines); 
ignition coils; air filters for engines; catalytic 
converters; chargers [turbochargers]; 
turbocompressors; control units for machines; 
mechanically, hydraulically or pneumatically 
controlled adjusting devices for vehicle parts such 
as vehicle seats, windows, mirrors, sliding roofs, 
throttle valves, camshafts; machine coupling and 
transmission components, including shift clutches 
(except for land vehicles); drive belts, 
transmission belts, V-belts, V-ribbed belts, variator 
belts, timing belts, synchronous belts, nubbed 
belts, double-sided timing belts, flat belts, lift belts 
(machine components), conveyor belts; machine 
components, namely springs, shock absorber 
pistons, vibration dampers; molded parts made 
from rubber and rubber-metal bondings for 
vibration control; engine mounts; hydraulic 
mounts, torsional vibration dampers; actuators; all 
of the aforementioned goods exclusive of 
aerospace vehicle power plants, aerospace 
vehicle piston engines, aerospace vehicle turbine 
engines and parts and controls therefor; valves 
(machine components); conveyor belts, belt 
conveyors, parts and accessories for conveyor 
belts and belt conveyors; passenger conveyors 
not included in other classes; (compressed air) 
spray guns for water, oil, gas, paint and other 
gaseous or liquid substances; metal fittings 
(accessories for spray guns or sprayers); 
mechanical vehicle jacks; lawn mowers 
(machines); agricultural implements, other than 
hand operated; automatic distribution machines.

כ"ה תמוז תשע"ו - 91831/07/2016



263320

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 37

Installation services in the field of vehicle tires, 
industrial rubber products, automotive parts, land 
vehicle parts, vehicle brakes, conveyor belts, belt 
conveyors and conveyor belt systems, industrial 
hose systems and pipelines, industrial fluid 
systems, industrial oil, marine applications, power 
transmission belts for industrial machines and 
motor vehicles, air springs for land vehicles and 
industrial machines, car workshop services, 
namely, garage services for the maintenance, 
repair and service for motor vehicles; conversion 
of vehicles (except for aerospace vehicles), 
engines (except for aerospace vehicles engines), 
brakes, tires and their parts; repair for vehicles 
(except for aerospace vehicles), engines (except 
for aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; servicing for vehicles (except for 
aerospace vehicles), engines (except for 
aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; assembly of vehicles (except for 
aerospace vehicles), engines (except for 
aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; dismantling of vehicles (except for 
aerospace vehicles), engines (except for 
aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; maintenance for vehicles (except for 
aerospace vehicles), engines (except for 
aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; care of vehicles (except for aerospace 
vehicles), engines (except for aerospace vehicles 
engines), brakes, tires and their parts; cleaning of 
vehicles (except for aerospace vehicles), engines 
(except for aerospace vehicles engines), brakes, 
tires and their parts; and paint work for vehicles 
(except for aerospace vehicles), engines (except 
for aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; repair of vehicles (except for 
aerospace vehicles) as part of vehicle breakdown 
assistance; retreading of tires; maintenance, 
assembly, repair of evaluation instruments for 
diagram plates, tachographs, accident data 
recorder, electronic vehicle logs, test and 
diagnostic apparatus and instruments; installation, 
maintenance and repair of machines and machine 
components; installation, maintenance and repair 
of conveyor belts and systems; installation, 
maintenance and repair of EDP systems.

סוג: 37

כ"ה תמוז תשע"ו - 91931/07/2016



263987

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 4

Oil for engines, motors, conveyor belts and 
machines, as well as oil for the preservation of 
leather; Grease for engines, motors, conveyor 
belts and machines, as well as grease for leather; 
automotive lubricants, lubricating oil for motor 
vehicles and industrial machines; dust binding 
compositions for sweeping, dust removing 
preparations, dust laying compositions; fuels, 
namely mineral fuel, lighting fuel,  gasoline, fuel 
gas, additives (non-chemical) to motor fuel; 
illuminants, namely illuminating grease, lamp 
wicks, gas for lighting;  grease for motor vehicles; 
brake paste; grease for motor vehicles.

סוג: 4

263987

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7 סוג: 7

כ"ה תמוז תשע"ו - 92031/07/2016



Metal, wood, rubber and plastics working 
machines, for the manufacture, repair and 
disassembly of land and sea vehicles, for the 
chemical industry, agriculture, mining, textile, food 
and beverage, construction and packaging 
industry; machine tools; printing machines; 
printing frames, printing plates; machines used in 
the manufacture of printing plates; printing plates 
[not light-sensitive]; pressure casting molds 
[machine; components]; lithographic printing 
plates for printing machines; motors and engines 
(except for land vehicles and aerospace vehicles); 
components for motors and engines of all types, 
including electric motors and their components 
(except for land vehicles and aerospace vehicles); 
control units for motors and engines (except for 
aerospace vehicles); electric starters for motors 
and engines (except for aerospace vehicles); 
motor driven electric generators (except for 
aerospace vehicles); main cylinders; electric 
motors (except for land vehicles and aerospace 
vehicles) and pumps (machines); engine 
actuators (throttle valves, idle governors, linear 
actuators, air control valves, air flap actuators, 
exhaust gas recirculation valves) (except for 
aerospace vehicles); injection valves, injection 
nozzles for engines (except for aerospace vehicle 
engines); fuel pumps; fuel injection systems; 
spark plugs for combustion engines (except for 
aerospace vehicle engines); glow plugs for diesel 
engines (except for aerospace vehicle engines); 
ignition coils; air filters for engines; catalytic 
converters; chargers [turbochargers]; 
turbocompressors; control units for machines; 
mechanically, hydraulically or pneumatically 
controlled adjusting devices for vehicle parts such 
as vehicle seats, windows, mirrors, sliding roofs, 
throttle valves, camshafts; machine coupling and 
transmission components, including shift clutches 
(except for land vehicles); drive belts, 
transmission belts, V-belts, V-ribbed belts, variator 
belts, timing belts, synchronous belts, nubbed 
belts, double-sided timing belts, flat belts, lift belts 
(machine components), conveyor belts; machine 
components, namely springs, shock absorber 
pistons, vibration dampers; molded parts made 
from rubber and rubber-metal bondings for 
vibration control; engine mounts; hydraulic 
mounts, torsional vibration dampers; actuators; all 
of the aforementioned goods exclusive of 
aerospace vehicle power plants, aerospace 
vehicle piston engines, aerospace vehicle turbine 
engines and parts and controls therefor; valves 
(machine components); conveyor belts, belt 
conveyors, parts and accessories for conveyor 
belts and belt conveyors; passenger conveyors 
not included in other classes; (compressed air) 
spray guns for water, oil, gas, paint and other 
gaseous or liquid substances; metal fittings 
(accessories for spray guns or sprayers); 
mechanical vehicle jacks; lawn mowers 
(machines); agricultural implements, other than 
hand operated; automatic distribution machines.

כ"ה תמוז תשע"ו - 92131/07/2016



263987

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 37

Installation services in the field of vehicle tires, 
industrial rubber products, automotive parts, land 
vehicle parts, vehicle brakes, conveyor belts, belt 
conveyors and conveyor belt systems, industrial 
hose systems and pipelines, industrial fluid 
systems, industrial oil, marine applications, power 
transmission belts for industrial machines and 
motor vehicles, air springs for land vehicles and 
industrial machines, car workshop services, 
namely, garage services for the maintenance, 
repair and service for motor vehicles; conversion 
of vehicles (except for aerospace vehicles), 
engines (except for aerospace vehicles engines), 
brakes, tires and their parts; repair for vehicles 
(except for aerospace vehicles), engines (except 
for aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; servicing for vehicles (except for 
aerospace vehicles), engines (except for 
aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; assembly of vehicles (except for 
aerospace vehicles), engines (except for 
aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; dismantling of vehicles (except for 
aerospace vehicles), engines (except for 
aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; maintenance for vehicles (except for 
aerospace vehicles), engines (except for 
aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; care of vehicles (except for aerospace 
vehicles), engines (except for aerospace vehicles 
engines), brakes, tires and their parts; cleaning of 
vehicles (except for aerospace vehicles), engines 
(except for aerospace vehicles engines), brakes, 
tires and their parts; and paint work for vehicles 
(except for aerospace vehicles), engines (except 
for aerospace vehicles engines), brakes, tires and 
their parts; repair of vehicles (except for 
aerospace vehicles) as part of vehicle breakdown 
assistance; retreading of tires; maintenance, 
assembly, repair of evaluation instruments for 
diagram plates, tachographs, accident data 
recorder, electronic vehicle logs, test and 
diagnostic apparatus and instruments; installation, 
maintenance and repair of machines and machine 
components; installation, maintenance and repair 
of conveyor belts and systems; installation, 
maintenance and repair of EDP systems.

סוג: 37

כ"ה תמוז תשע"ו - 92231/07/2016



265297

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 21

Glassware, porcelain and earthenware; tableware, 
not of precious metal, table tumblers, dishes, 
salad bowls, cake molds, decanters, vases (not of 
precious metal), candleholders, spice jars, flower 
pot covers of terra cotta, porcelain or glass; 
figurines (statuettes) of porcelain, terra-cotta or 
glass; coffee and tea services not of precious 
metal; coffee percolators, non-electric; works of 
art of glass; porcelain, namely household or 
kitchen articles of porcelain; works of art of 
porcelain; earthenware, namely household or 
kitchen articles of earthenware; works of art of 
earthenware; flower pots; ice buckets; 
corkscrews; toilet sets; chopsticks (kitchen 
utensils); skimmers and spatulas; thermally 
insulated containers for food; combs; sponges for 
household purposes; crystal; bath accessories, 
namely soap containers and boxes, shampoo and 
lotion containers and bottles, bath and toilet 
sponges, cosmetic and bath brushes, bath racks 
and caddies for holding cosmetic and toilet 
utensils and articles, shower racks and caddies, 
drying racks (not heated); cooking pots and pans 
[non-electric]; Japanese cast iron kettles (non-
electric) (tetsubin); kettles (non-electric); portable 
cold boxes (non-electric); rice chests; drinking 
flasks [for travelers]; vacuum bottles (insulated 
flasks); candle extinguishers; watering cans; 
cosmetic and toilet utensils (other than “electric 
toothbrushes”); dustbins; toilet paper holders; 
soap dispensers; rails and rings for towels; flower 
bowls.

סוג: 21

כלי זכוכית, פורצלן וכלי חרס; כלי שולחן, לא ממתכת יקרה, 
כוסות שולחן, כלי אוכל, קערות סלט, תבניות עוגה, 

מחדררים, אגרטלים (לא ממתכת יקרה), פמוטים, צנצנות 
תבלינים, כיסויים לעציצי פרחים מטרה קוטה, פורצלן או 
זכוכית; פיגורינות (פסלונים) מפורצלן, טרה קוטה או 

זכוכית; סרוויסים לקפה ותה לא ממתכת יקרה; פרקולטורים 
לקפה, לא חשמליים; עבודות אמנות מזכוכית; פורצלן, 

דהיינו פריטי משק בית או מטבח מפורצלן; עבודות אמנות 
מפורצלן; כלי חרס, דהיינו פריטי משק בית או מטבח מכלי 
חרס; עבודות אמנות מחרס; עציצי פרחים; דליי קרח; חולצי 
פקקים; מערכות טואלט; מקלות אכילה (כלי מטבח); כפות 

להסרת קרום ומריות; מכלי מזון בעלי בידוד תרמי; 
מסרקים; ספוגים לשימוש ביתי; כלי קריסטל; אביזרי אמבט, 
דהיינו מיכלים וקופסאות לסבון, מכלים ובקבוקים לשמפו 

ולתחליבים, ספוגים לאמבט  ולשירותים, מברשות 
קוסמטיקה ואמבט, מדפי אמבט ומכלים לאחסון כלים 
ופריטים של קוסמטיקה וטואליטיקה, מדפים  ומכלים 
למקלחת, מדפי ייבוש (לא מחוממים); סירים ומחבתות 
לבישול [לא חשמליים]; קומקומים יפניים מברזל יצוק (לא 
חשמליים) (טטסובין); קומקומים (לא חשמליים); תיבות 

קירור ניידות (לא חשמליות); תיבות אורז; בקבוקוני שתייה 
[למטיילים]; בקבוקים אטומים [בקבוקונים מבודדים]; מכבי 
נרות; קנקני השקיה; כלי קוסמטיקה וטואלטיקה (שאינן 
"מברשות שיניים חשמליות"); פחי אשפה; מחזיקי נייר 
טואלט; מכלי סבון; מעקים וטבעות למגבות; אגרטלי 

פרחים.                                                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                          

265660

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Electrolyte replacement solutions; oral hydration 
solutions in flavored powder form, for medical use; 
dietetic electrolyte substitutes; medical foods, 
namely, ingestible powders for use in treatment of 
dehydration, diarrhea and vomiting.

סוג: 5

265660

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 32

Powder for making non-alcoholic, non-carbonated 
fruit flavored drinks.

סוג: 32

כ"ה תמוז תשע"ו - 92331/07/2016



267558

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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. 
  

סוג: 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 
                                                                                
                                                                                

                                                  

267559

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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. 
  

סוג: 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 
                                                                                
                                                                                

                                                  

כ"ה תמוז תשע"ו - 92431/07/2016



267664

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Providing on-line, non-downloadable software for 
use in mixing physical objects with perspective 
based digital content to create augmented reality 
applications and technology, for creating mobile 
web applications, for generating custom quick 
response codes, for creating contests, and 
games, for publishing 3D augmented reality 
graphics and animation and mobile web content, 
for use in creating customized marketing 
campaigns using such discovery methods as 
quick response codes, near field communication, 
and object recognition technologies; application 
service provider featuring software for use in 
mixing physical objects with perspective based 
digital content to create augmented reality 
applications and technology, for creating mobile 
web applications, for generating custom quick 
response codes, for creating contests, and 
games, for publishing 3D augmented reality 
graphics and animation and mobile web content, 
for use in creating customized marketing 
campaigns using such discovery methods as 
quick response codes, near field communication, 
and object recognition technologies; providing a 
web hosting platform for interactive printed 
materials for publishers; design and development 
of computer software.

סוג: 42

268525

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 33

Alcoholic beverages (except beer); distilled spirits; 
rum; whiskey; vodka; gin; distilled beverages; 
liqueurs; cocktails; but in so far as whisky, whisky 
based liqueurs and whisky based cocktails are 
concerned only scotch whisky, scotch whisky 
based liqueurs and scotch whisky based cocktails 
produced in Scotland.

סוג: 33

269298

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Providing online publications in the nature of 
articles and reference guides on the use of and 
contribution to an online multilingual compendium 
of sourced quotations.

סוג: 41

כ"ה תמוז תשע"ו - 92531/07/2016



271008

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 19

Curtain walling of non-metallic materials; vinyl 
siding; awnings, not of metal; non-metal skylights; 
skylights, not of metal, for buildings; frames (non-
metallic -) for skylights; dome shaped skylight 
windows (non-metallic -); skylight frames (non-
metallic -) for use in buildings; skylights made 
from plastics materials for use in buildings; coping 
stones; concrete road pavement boards; plaster 
for repairing cracks in woodwork; plaster for 
repairing holes in woodwork; joinery products of 
timber for use in buildings; 

סוג: 19

271157

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Printed publications, namely, books and manuals 
regarding an online encyclopedia and other 
educational content, namely, the dissemination 
and promotion of free knowledge.

סוג: 16

271157

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Providing collaboratively created and maintained 
online databases of encyclopedic knowledge, 
dictionaries, quotations, books, textual sources, 
catalogues, travel guides, news, media files, and 
other encyclopedic content; providing online 
publications in the nature of articles, manuals, 
brochures, and reference guides on the use of 
and contribution to online databases of 
encyclopedic knowledge, dictionaries, quotations, 
books, textual sources, catalogues, travel guides, 
news, media files, and other educational content; 
educational services, namely, conferences and 
workshops about online databases of 
encyclopedic knowledge, dictionaries, quotations, 
books, textual sources, catalogues, travel guides, 
news, media files, and other educational content; 
arranging and conducting contests and incentive 
award programs for educational purposes by way 
of awards to demonstrate excellence in the fields 
of writing, editing, and contribution to an 
interactive online encyclopedia and other media; 
providing information related to organizing 
community activities to support open source 
technology and the dissemination of free 
knowledge and educational content; charitable 
services, namely, collecting, developing, and 
disseminating educational content under a free 
license or in the public domain in the field of free 
knowledge and educational content.

סוג: 41

כ"ה תמוז תשע"ו - 92631/07/2016



271639

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Vehicles, including automobiles, except scooters, 
motorcycles and two-wheeled motor vehicles, 
parts and accessories thereof; sports cars; shock 
absorbers for vehicles; shock absorbers for 
automobiles; suspension shock absorbers for 
vehicles; luggage carriers for vehicles; ski carriers 
for cars; bumpers for automobiles; vehicle 
bumpers; tires for vehicle wheels; transmission 
shafts for land vehicles; valves for vehicle tires; 
horns for vehicles; doors for vehicles; engines for 
land vehicles; driving motors for land vehicles; 
rearview mirrors; hoods for vehicle engines; 
crankcases for land vehicle components, other 
than for engines; vehicle wheels; brake pads for 
automobiles; hub caps; brake linings for vehicles; 
gear boxes for land vehicles; bands for wheel 
hubs; caps for vehicle petrol tanks; automobile 
bodies; tipping bodies for lorries; bodies for 
vehicles; propulsion mechanisms for land 
vehicles; freewheels for land vehicles; clutches for 
land vehicles; air pumps [vehicle accessories]; 
upholstery for vehicles; rims for vehicle wheels; 
windows for vehicles; gearing for land vehicles; 
head-rests for vehicle seats; vehicle running 
boards; air bags [safety devices for automobiles]; 
casings for pneumatic tires; torque converters for 
land vehicles; cigar lighters for automobiles; anti-
glare devices for vehicles; anti-theft devices for 
vehicles; sun-blinds adapted for automobiles; non-
skid devices for vehicle tires; shock absorbing 
springs for vehicles; reduction gears for land 
vehicles; safety belts for vehicle seats; vehicle 
suspension springs; steering wheels for vehicles; 
rudders; brake segments for vehicles; luggage 
nets for vehicles; anti-theft alarms for vehicles; 
reversing alarms for vehicles; safety seats for 
children, for vehicles; vehicle seats; hydraulic 
circuits for vehicles; vehicle wheel spokes; 
spoilers for vehicles; windscreens; windscreen 
wipers; hubs for vehicle wheels; trailer hitches for 
vehicles; couplings for land vehicles; brakes for 
vehicles; torsion bars for vehicles; transmissions, 
for land vehicles; turbines for land vehicles; 
direction signals for vehicles; undercarriages for 
vehicles; automobile chains; driving chains for 
land vehicles; anti-skid chains; transmission 
chains for land vehicles; spare tire covers; covers 
for vehicle steering wheels; seat covers for 
vehicles; vehicle covers [shaped]; automobile 
chassis; vehicle chassis; connecting rods for land 
vehicles, other than parts of motors and engines; 
axle journals; automobile tires; vehicle wheel tires; 
mudguards.

סוג: 12

כ"ה תמוז תשע"ו - 92731/07/2016



רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

30989 240279 240280

מחיקת משכון
CANCELLATION OF PLEDGE

30989

272277

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Protective masks; sports protective helmets; 
helmets for sports; sport bags adapted to contain 
protective helmets; gloves for protection against 
injuries; protective suits against accidents and 
injuries; protective insulating clothing against 
injuries and lesions; protective shoes against 
accidents, irradiation and fire; protective face 
shields for helmets; optical instruments; 
eyeglasses; sports glasses; glass shields; pince-
nez cords; lenses for glasses; cases for glasses; 
pince-nez chains; frames for glasses; sunglasses; 
chronographs.

סוג: 9

272277

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Clothing; footwear; headgear; waterproof clothing; 
thermally insulated clothing; clothing for cyclists; 
clothing for skiing; sportswear; underwear; 
thermally insulated underwear; wind resistant 
jackets; wind suits; wind resistant waistcoats; 
thermal jackets; cardigans; sport jerseys; polo 
shirts; T-shirts; sweaters; jumpers; sweaters for 
athletics; sweaters for running; sport sweaters; T-
shirts for cycling; sport T-shirts and shorts; knitted 
sweaters; blouses; shirts; casual shirts; 
undershirts; vests; sport singlets; bodysuits; tights 
for athletics; sweatshirts; fleece sweatshirts; head 
sweatbands; neckerchiefs; ties; waist belts; 
outfits; bermuda shorts; shorts; pants; jeans; 
leggings; knickers; skirts; leg warmers; gloves; ski 
gloves; gloves for cyclists; stockings; socks; 
sports socks; sport footwear; sport boots; cycling 
shoes; boots; gaiters; bandanas; berets; ski hats; 
sun visors; sports headgear; ear muffs; 
balaclavas; scarves; neck warmers; wool hats; 
swimsuits; swim caps.

סוג: 25
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רישום עיקול
REGISTRATION OF ATTACHMENT

256386

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 registered owners: Mr. Ali Younes
and Daoud Mahmoud

מחיקת הודעה
DISCLAIMER DELETED

210710 210712 227800 238079

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

כ"ה תמוז תשע"ו - 92931/07/2016



268535

Class 35 - Advertising; business management; business administration; office functions; 
marketing services; public relations services; organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organisation of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of business 
statistics and commercial information; office machines and equipment rental; compilation of 
information into computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; 
business consultancy services; accounting services; job placement services; recruitment 
services; export-import agency services; business efficiency expert services; arranging and 
conducting auctions; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, 
including bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, personal deodorants, sunglasses, cases for eyeglasses, cases for sunglasses, 
cases for spectacles, eyeglasses, parts and accessories for eyeglasses, parts and 
accessories for spectacles, contact lenses, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in class 14, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, imitation jewellery, tie pins, sculptures made of 
precious metal, statuettes of precious metal, cuff links, gold, jewels, watches, watch bands, 
leather and imitations of leather, and goods made of these materials included in class 18, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas and parasols, walking sticks, 
whips, harness and saddlery, all-purpose leather straps, leather unworked or semi-worked, 
key cases of leather and skins, cases of leather or leatherboard, boxes of leather or 
leatherboard, stirrups, saddle belts, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (included in class 22), padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics), raw fibrous textile materials, rope ladders, cord, hammocks, fishing nets, sails, 
vehicle covers not fitted, packaging-bags made of textile, synthetic fibers for textile use, 
glass fibers [fibres] for textile use, yarns and threads, for textile use, sewing-thread for textile 
use, elastic thread for textile use, embroidery thread, knitting yarn, cotton thread, textiles and 
textile goods included in class 24, bed covers, table covers, woven or non-woven textile 
fabrics, household linen, curtains, linen [fabric], bed linen, bed sheets, pillow cases, lap 
blankets, bed blankets, duvets, towels of textile, fabric flags, cloth pennants, textile labels, 
clothing, footwear, headgear, underwear, socks, lace and embroidery, ribbons and braid, 
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, festoons [embroidery], ribbons 
of textile, hair bands, hat bands, arm bands [clothing accessories], numerals or letters for 
marking linen, bra pads for clothing, shoulder pads for clothing, buckles for clothing, zippers, 
shoe buckles, belt buckles, cords for clothing, pin and needle cushions, sewing needles, 
sewing machine needles, knitting needles, boxes for needles, artificial fruit, wigs, hair 
twisters [hair accessories], claw clips [hair accessories], jaw clips [hair accessories], snap 
clips [hair accessories], tapes for curtain headings, rivet buttons, excluding the transport 
thereof, enabling customers to conveniently view and purchase those goods.

261285

Class 42 - Providing online non-downloadable software for use by personnel to perform 
vocational testing and provide vocational guidance and to perform personality testing and 
psychological examination to assess career opportunities and aid in vocational placement.

כ"ה תמוז תשע"ו - 93031/07/2016



279193

סוג 11 - פנסים, נורות, מנורות, נברשות, פלורוסנטים; תנורי אפיה, תנורי גז, כיריים, פלטות חימום, גרילרים 
חשמליים וגז, אופי לחם חשמליים, מחבתות חשמליות, מכשירי טיגון חשמליים, סירי אורז חשמליים, 
טוסטרים, מצנמים, מיקרוגלים, קומקומים חשמליים, מיחמים; מכונות קפה, קולי קפה, מטחנות קפה; 

מקררים, מקפיאים, תאי-קרח; תנורי חימום, גופי חימום, מפזרי חום, מזגנים, מאווררים ומאווררי תקרה; 
מכשירי יבוש שיער; התקני השקיה, מטהרי ו/או מסנני מים, מכשירי ניקוי בלחץ מים, מכשירי ניקוי בקיטור; 

קולטי אדים, מכונות לטיהור ולסינון מים; וחלקים ואביזרים הנלווים לכל אלה; כולם נכללים בסוג 11.

Class 11 - Electricity or Gas operated devices for lightning, heating, steaming and cocking; 
devices for cooling, drying, airing, water supplying and sanitary proposes – such as 
flashlights, lamps, bulbs, chandeliers, neons, ultra-violets; ovens, gas-ovens, cooking 
stoves, toaster ovens, hotplates, electric and gas grills, electric bread bakers, electric pans, 
electric frying devices, electric rice pots, bread toasters, microwaves, electric kettles, 
samovars; coffee machines, coffee roasters, refrigerators, freezers, ice-boxes; heaters, 
filaments, heat conductors, air-conditioners, ventilator, ceiling fans; hair fans; watering 
devices, water purifying and/or filtering devices; oven hoods, water filtering and purifying 
devices; and parts and accessories for all the above; all included in Class 11.

279193

סוג 21 - סירים ומחבתות, סכו"ם; כלי בישול, אפייה וטיגון; כלי מטבח וכלי אוכל מזכוכית, מחרסינה, מחרס, 
כלי אוכל וסכו"ם חד-פעמיים, כלי אחסון לאוכל וכלים אחרים שאינם כלולים בסוגים אחרים; מסרקות וספוגים; 
מברשות (פרט למכחולים); תבניות לעוגה, מגשים, מוצרי נוי לשולחן ולבית, דהיינו, צנצנות, כדים, אגרטילים, 

כלי הגשה לאוכל; התקני השקיה, ,וחלקים ואביזרים הנלווים לכל אלה; כולם נכללים בסוג 21.

Class 21 - Pots and pans, cutlery; cooking, baking and frying tools; household and 
kitchenware made of glass, porcelain, earthenware, disposable cutlery and kitchenware, 
containters for food, and other material that is not included in other classes; combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); cake molds, trays, decoration accessories for the 
house and table, namely jars, jugs, vases, serving tools for food; watering devices, and parts 
and accessories for all the above; all included in Class 21.                           

שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

260787

כ"ה תמוז תשע"ו - 93131/07/2016
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